
Przewodnik po Twoich 

Uczuciach i Potrzebach, czyli jak przestać się 

przejmować tym, co mówią i robią inni ludzie
Na początek mam do Ciebie kilka pytań:

Co czujesz, kiedy nie potrafisz tego nazwać?

Jak się czujesz, gdy ktoś mówi Ci coś z czym się nie zgadzasz? 

Czy umiesz powiedzieć, że jest Ci przykro, gdy słyszysz słowa z którymi się nie 

zgadzasz?

A czy wiedziałaś, że sama doprowadzasz się do złości, gdy słyszysz coś, co Ci sie nie 

podoba?

Jak reagujesz na krytykę?

Jakie zachowania innych wywołują w Tobie najsilniejsze emocje?

Jak powiedzieć komuś, że jego zachowanie sprawia Ci ból?
Po co mówić o uczuciach i stojących za nimi potrzebach? Jak to robić?

Co może się zmienić, gdy zacznę mówić otwarcie i szczerze o tym, co mnie boli?
Jak brać odpowiedzialność za swoje własne uczucia?

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przestać się złościć i zacząć żyć oraz jak się nie 

przejmować tym, co mówią i robią inni ludzie, to czytaj dalej :-)
 

W życiu nie chodzi o to, aby się nie złościć, tylko aby się dowiedzieć, co jest ważne w 

tej złości oraz innych uczuciach i emocjach - czy chodzi mi o zrozumienie, wzięcie 

pod uwagę, czy może o szacunek. 

Za każdym uczuciem mogą stać różne potrzeby, a za złością to już nieskończenie 

wiele ;-) Nie ma jednej recepty na opanowanie czy zarządzanie złością (przynajmniej 
ja jej nie znam :-) Obserwując, co się ze mną dzieje - co czuję i nazywając te 

uczucia/emocje poprawnie, mogę dojść do tego co jest ważne dla mnie w tym 

momencie - czy potrzebuję uwagi, szacunku, wzięcia pod uwagę, kontaktu czy może 

po prostu odpoczynku. A wtedy mogę szukać sposobu na zaspokojenie tej ważnej 
potrzeby (zadbać o nią sama albo poprosić kogoś, aby mi w tym pomógł)
Czy wiedziałaś, że uczucia informują/mówią o Twoich potrzebach, czyli o tym, co jest 
dla Ciebie ważne i czego w danej chwili potrzebujesz? Czy potrafisz powiedzieć, na 

czym Ci zależy, gdy jesteś smutna, zaniepokojona lub po prostu zła?

Jak byś się czuła, gdybyś uwierzyła, że to nie inni ludzie powodują, że jest Ci przykro, 

gdy mówią coś co Ci się nie podoba, tylko Ty sama? Że przyczyną przykrości nie jest 
to, co mówią lub robią inni ludzie, tylko to, jak to odbierasz.

 

Chcę nauczyć Cię rozpoznawania uczuć i potrzeb oraz brania odpowiedzialności za 

nie, zamiast szukania winnych oraz zrzucania odpowiedzialności na innych ludzi za to 

"co mi robią".

Do tego pomocna może być lista uczuć i potrzeb znajdująca się poniżej :-)
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Przewodnik po Twoich

Uczuciach i Potrzebach

LISTA UCZUĆ I POTRZEB

PODS TAWOWE  UCZUC I A  WSPÓ LNE  

NAM  WSZY S TK IM :

zdumienie
radość
szczęście
zachwyt
spokój
bezpieczeństwo
poruszenie
ufność
optymizm
duma
przypływ energii
ulga
spełnienie
ożywienie
zadowolenia
zdziwienie
nadzieja
wdzięczność
natchnienie
wzruszenie
zaintrygowanie
zaufanie

złość
rozpacz
rozdrażnienie
niecierpliwość
zmartwienie
irytacja
dezorientacja
samotność
rozczarowanie
zdenerwowanie
zniechęcenie
przytłoczenie
zaniepokojenie
zakłopotanie
zażenowanie
niechęć
frustracja
smutek
bezradność, bezsilność
skrępowanie
wściekłość
gniew
zmęczenie

Uczucia obecne, gdy nasze 

potrzeby są zaspokojone:

Uczucia obecne, kiedy nasze 

potrzeby nie są zaspokojone:
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Przewodnik po Twoich 

Uczuciach i Potrzebach

LISTA UCZUĆ I POTRZEB

PODS TAWOWE  POTRZEBY  WSPÓ LNE  

NAM  WSZY S TK IM

powietrze, pożywienie, ruch, odpoczynek, ekspresja 

seksualna, dotyk, sen, woda, schronienie

Potrzeby fizyczne:

Potrzeby autonomii:
wybór marzeń, celów, wartości; wybór sposobów 

realizowania marzeń, osiągania celów i życia w zgodzie  

z wartościami; wolność; niezależność    

Potrzeby świętowania:

świętowanie narodzin i spełnionych marzeń i potrzeb; 

celebrowanie straty (bliskich, marzeń, itp.)

Potrzeby współzależności
przyczynianie się do wzbogacania życia; informacji zwrotnej; 
przynależność; wsparcie; wspólnota; kontakt z innymi; bliskość; 

więzi; uwagi, bycia wziętym pod uwagę; bezpieczeństwa 

emocjonalnego; szczerość; empatia; współzależność; szacunek; 

bycie widzianym; zrozumienie i bycie zrozumianym; zaufanie; 

miłość; intymność; siła grupowa; współpraca; wzajemność

Potrzeby radości życia:

zabawa; humor; radość; łatwość; przygoda; 

różnorodność/urozmaicenie; inspiracja; prostota; dobrostan 

fizyczny/emocjonalny; komfort/wygoda; nadzieja

Potrzeby związku ze światem:

piękno; harmonia; porządek; pokój; kontakt z przyrodą
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Przewodnik po Twoich 

Uczuciach i Potrzebach

ĆWICZENIE
w którym możesz odkryć i nazwać swoje uczucia 

i potrzeby w trudnej dla Ciebie sytuacji.
 

KROK 1 - OBSERWACJE
Pomyśl o jakiejś sytuacji, w której 
zareagowałaś/zareagowałeś bardzo emocjonalnie. Niech to 

będzie coś związanego z inną osobą. Zapisz te rzeczy, które 

robi lub zrobiła dana osoba, a przez co Twoje życie jest 
mniej proste i przyjemne. Może to być coś, co robi, lub coś, 

czego nie robi; coś, co mówi, albo coś, czego nie mówi. 
Najprościej - wypisz jakiego zachowania tej osoby nie 

lubisz:

……………………………………………………………………………………………………………….................

……………………………………………………………………………………………………………….................

Przeczytaj, to co napisałeś/napisałaś. Czy jest w tym 

zawarty jakiś osąd, interpretacja lub ocena drugiej osoby? 

Jeśli tak, to teraz po prostu opisz z poziomu faktów i 
czystej obserwacji, co się wydarzyło, a o czym chcesz 

porozmawiać z tą osobą.

………………………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………………………..................

 

KROK 2 - UCZUCIA
Poczuj i opisz emocje, jakie pojawiły się w związku z tym, 

co się stało, i zapisz to rozpoczynając od słów: “Kiedy robisz 

to, co robisz, czuję ………………………………………………………………........................

……………………………………………………………………………………………………………….................

Wyraź słowami to, jak się czujesz w związku z 

zachowaniem drugiej osoby.
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Przewodnik po Twoich 

Uczuciach i Potrzebach

ĆWICZENIE
w którym możesz odkryć i nazwać swoje uczucia 

i potrzeby w trudnej dla Ciebie sytuacji.
 

KROK 3 - POTRZEBY
Dokończ poniższe zdanie, związane z tym, co zrobiła inna 

osoba i jak Ty się z tym czujesz. Rozpoznaj i nazwij 
potrzeby stojące za powyższymi uczuciami (możesz 

skorzystać z listy uczuć i potrzeb).

“Czuję się tak, jak się czuję, ponieważ potrzebuję (ważne 

dla mnie jest) ………………………...........................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………...............

………………………………………………………………………………………………………………...............

Wyraź słowami tę swoją potrzebę, która nie jest 
zaspokojona przez zachowanie danej osoby. 

 

KROK 4 PROŚBA
Teraz napisz, o co prosisz drugą osobę w związku z tą 

sytuacją. Co chcesz, aby zrobiła, aby Twoje życie było 

lepsze?

“Chciałbym/chciałabym, żebyś 

 …………………………………………………………………………....................................................   

………………………………………………………………………………………………………………...............

………………………………………………………………………………………………………………................

 

CO ODKRYWASZ?

…………………………………………………………………………........................................

………………………………………………………………………………………………………………...............

………………………………………………………………………………………………………………..............
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