
 

Pamiętasz jak wypisałeś/aś w poprzednim ćwiczeniu przekonania dotyczące tzw. Ja powinnościowego (czyli wszystko 

to, co powinno się w życiu robić, chcieć, czuć itd.

ćwiczenia przydadzą się one do dalszej analizy, z tego powodu, że Ja powinnościowe jest często źródłem frustracji i 

niezdrowych przekonań. 

Wypisz ponownie przekonania powinnościowe

które ci służą i pozwalają żyć i czuć się dokładnie tak, jak chcesz, bez zażywania substancji zmieniających nastrój

najbardziej rozwojowa część Ja). Dodatkowo podziel te przekon

nie podzielasz (jeśli nie musisz). Wykorzystaj do tego poniższy schemat:

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gdy wypełnisz powyższy schemat, przystąp do jego analizy
 

Przekonania, 
z którymi się 
zgadzam 

Przekonania, 
z którymi się NIE 
zgadzam 

JAK ZAAKCEPTOWAĆ  
„JA POWINNOŚCIOWE”? 

 

w poprzednim ćwiczeniu przekonania dotyczące tzw. Ja powinnościowego (czyli wszystko 

powinno się w życiu robić, chcieć, czuć itd., według zewnętrznych, społecznych uwarunkowań)? Na etapie tego 

ćwiczenia przydadzą się one do dalszej analizy, z tego powodu, że Ja powinnościowe jest często źródłem frustracji i 

Wypisz ponownie przekonania powinnościowe według poniższego schematu, to znaczy z podziałem na te przekonania, 

które ci służą i pozwalają żyć i czuć się dokładnie tak, jak chcesz, bez zażywania substancji zmieniających nastrój

. Dodatkowo podziel te przekonania, na te, z którymi się zgadzasz oraz takie, których 

nie podzielasz (jeśli nie musisz). Wykorzystaj do tego poniższy schemat: 

 

Gdy wypełnisz powyższy schemat, przystąp do jego analizy według poniższych wytycznych

Przekonania, 
które mi służą 

Przekonania,
które mi NIE

1 

2 4 
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w poprzednim ćwiczeniu przekonania dotyczące tzw. Ja powinnościowego (czyli wszystko 

według zewnętrznych, społecznych uwarunkowań)? Na etapie tego 

ćwiczenia przydadzą się one do dalszej analizy, z tego powodu, że Ja powinnościowe jest często źródłem frustracji i 

według poniższego schematu, to znaczy z podziałem na te przekonania, 

które ci służą i pozwalają żyć i czuć się dokładnie tak, jak chcesz, bez zażywania substancji zmieniających nastrój (jest to 

ania, na te, z którymi się zgadzasz oraz takie, których 

według poniższych wytycznych. 

Przekonania, 
NIE służą 



 

1. Spójrz na ćwiartkę oznaczoną numerem 1

ci nie służą –  jest to najbardziej niezdrowa część schematu i zastanów się czy mó

swojego systemu wartości? Co musiałby

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Spójrz na rubrykę, w której zawarłeś

Odpowiedz teraz na pytanie: dlaczego

przekonania tylko dlatego, że są to ogólnie przyjęte twierdzenia, które wszyscy powinni podzielać? Zastanów 

się, co cię trzyma przy tych przekonaniach, co ci dają, czy jest możliwe, abyś z nich zrezygnował/a?

odpowiedzi na te pytania.   

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

3. Spójrz teraz na część, do której wpisałeś

3). Co takiego jest w tych przekonaniach,

że jest możliwe, byś kiedykolwiek 

stać, abyś przyznał/a się głośno do takiego stanowiska?

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4. Spójrz wreszcie na ostatnią cząstkę

tutaj przekonania, z którymi nie tylko się zgadzasz, ale 

wzmacniać, bo jest to zapewne 

poniżej twoje ulubione przekonanie z tej części,  niech wzmacnia cię w dalszej pracy nad sobą.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Na koniec zastanów się nad tym, które z

odpowiedzialne za to, że postrzegasz siebie jako osobę niepełnowartościową

ze szczególną uwagą i pomyśl, jak 

Zapisz swoje pomysły, które przybliżą cię do zmiany:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nie wiesz jak tego dokonać? Śledź ćwiczenia psychonomiczne, gdzie pojawią się wskazówki, jak

przeformułować niezdrowe przekonania w takie, które spełniają warunki zdrowego myślenia i zachowania wg 

terapii poznawczej. 

 
 

Powyższe ćwiczenie ma służyć nauce zdrowego sposobu myślenia i zachowania według sprawdzonych 
Wszystkie zawarte w nim informacje, ich układ i treść podlegają ochronie wg Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.
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oznaczoną numerem 1, do której wpisałeś/aś przekonania, z którymi się nie zgadzasz i

jest to najbardziej niezdrowa część schematu i zastanów się czy mó

Co musiałbyś/musiałabyś zrobić, aby tego dokonać? Zapisz swoje wnioski.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

której zawarłeś/aś przekonania, z którymi się zgadzasz, lecz które ci nie służą

aczego zgadzasz się z czymś, co nie jest dla ciebie 

przekonania tylko dlatego, że są to ogólnie przyjęte twierdzenia, które wszyscy powinni podzielać? Zastanów 

się, co cię trzyma przy tych przekonaniach, co ci dają, czy jest możliwe, abyś z nich zrezygnował/a?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

, do której wpisałeś/aś przekonania, z którymi się nie zgadzasz, lecz wiesz, że ci służą

tych przekonaniach, że nie chcesz się na nie zgodzić, mimo iż są dla ciebie dobre? Myśli

kiedykolwiek powiedział/a sobie: „Zgadzam się, że tak jest w porządku

stać, abyś przyznał/a się głośno do takiego stanowiska? Zapisz swoje przemyślenia z tym związane.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

cząstkę (numer 4). To tutaj jest zawarte źródło twojej wewnętrznej siły. Z

którymi nie tylko się zgadzasz, ale też te, które są dla ciebie dobre. 

wzmacniać, bo jest to zapewne najbardziej twórcza i rozwijająca część twojego Ja powinnościowego. 

poniżej twoje ulubione przekonanie z tej części,  niech wzmacnia cię w dalszej pracy nad sobą.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na koniec zastanów się nad tym, które z wypisanych przez ciebie przekonań powinnościowych mogą być 

postrzegasz siebie jako osobę niepełnowartościową. Tym przekonaniom przyjrz

, jak możesz się ich pozbyć lub przeformułować tak, aby były zdrowe dla ciebie.

Zapisz swoje pomysły, które przybliżą cię do zmiany: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nie wiesz jak tego dokonać? Śledź ćwiczenia psychonomiczne, gdzie pojawią się wskazówki, jak

przeformułować niezdrowe przekonania w takie, które spełniają warunki zdrowego myślenia i zachowania wg 

Powyższe ćwiczenie ma służyć nauce zdrowego sposobu myślenia i zachowania według sprawdzonych zasad psychologicznych.
Wszystkie zawarte w nim informacje, ich układ i treść podlegają ochronie wg Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.
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którymi się nie zgadzasz i które 

jest to najbardziej niezdrowa część schematu i zastanów się czy mógłbyś/mogłabyś je usunąć ze 

/musiałabyś zrobić, aby tego dokonać? Zapisz swoje wnioski. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

którymi się zgadzasz, lecz które ci nie służą (numer 2). 

czymś, co nie jest dla ciebie dobre? Czy wyznajesz te 

przekonania tylko dlatego, że są to ogólnie przyjęte twierdzenia, które wszyscy powinni podzielać? Zastanów 

się, co cię trzyma przy tych przekonaniach, co ci dają, czy jest możliwe, abyś z nich zrezygnował/a? Zapisz 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

którymi się nie zgadzasz, lecz wiesz, że ci służą (numer 

, mimo iż są dla ciebie dobre? Myślisz, 

w porządku”? Co musiałoby się 

Zapisz swoje przemyślenia z tym związane. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

To tutaj jest zawarte źródło twojej wewnętrznej siły. Znajdują się 

które są dla ciebie dobre. Doceń ją i postaraj się ją 

rozwijająca część twojego Ja powinnościowego.  Zapisz 

poniżej twoje ulubione przekonanie z tej części,  niech wzmacnia cię w dalszej pracy nad sobą. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

wypisanych przez ciebie przekonań powinnościowych mogą być 

. Tym przekonaniom przyjrzyj się 

możesz się ich pozbyć lub przeformułować tak, aby były zdrowe dla ciebie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nie wiesz jak tego dokonać? Śledź ćwiczenia psychonomiczne, gdzie pojawią się wskazówki, jak 

przeformułować niezdrowe przekonania w takie, które spełniają warunki zdrowego myślenia i zachowania wg 

Powodzenia! 
Wasza Psychonomia 

 

zasad psychologicznych. 
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