
 

USŁYSZ 

Wykonanie poniższego ćwiczenia pozwoli Ci poszerzyć wiedzę na s

poprzez brak czasu, przez niechęć czy strach 

komfortowe dla nas samych. 

Postaraj się zebrać wszystkie myśli na swój temat, a ta

o Tobie. Zapisz je wszystkie poniżej w odpowiednim m

realnego, powinnościowego czy odzwierciedlonego

Wsłuchaj się w siebie już dziś i do dzieła! 

 

Ja realne tworzy zbiór cech i atrybutów, o

punktualna.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja idealne to wszystkie te cechy i atrybuty

pożądane i umieszcza w obszarze cech,

„Chciałabym być szczuplejsza”. „Chcę być bardziej słowny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TO, CO MYŚLISZ I MÓWISZ O SOBIE 

poniższego ćwiczenia pozwoli Ci poszerzyć wiedzę na swój temat, do której nie miałeś/aś dotąd 

strach do poświęcenia sobie uwagi i dowiedzenia się rzeczy, które nie zawsze są 

Postaraj się zebrać wszystkie myśli na swój temat, a także to, co mówisz o sobie innym oraz wsłuchaj się w to, co inni mówią 

Tobie. Zapisz je wszystkie poniżej w odpowiednim miejscu, oceniając czy dana myśl należy do Twojego Ja 

odzwierciedlonego. 

atrybutów, o których ktoś sądzi, że je posiada, np.„Jestem spokojny”.

atrybuty, które ktoś chciałby posiadać, ponieważ uważa 

, mających pomóc w realizacji zamierzeń i planów życiowych, np. 

być bardziej słowny.” 

ój temat, do której nie miałeś/aś dotąd dostępu 

i dowiedzenia się rzeczy, które nie zawsze są 

co mówisz o sobie innym oraz wsłuchaj się w to, co inni mówią 

należy do Twojego Ja idealnego, 

spokojny”. „Jestem 

uważa je za bardzo 

planów życiowych, np. 



 

Ja powinnościowe to struktura, na którą składają się przekonania dotyczące tego, jakim powinno się być

zewnętrznych standardów. Zbudowane jest 

rodzice i najbliżsi, społeczeństwo, a także 

bardziej otwarta”. „Muszę być bardziej szczupła, aby osiągnąć sukces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja odzwierciedlone to przekonania, które każdy człowiek ma na temat tego, w

przez innych. W strukturze językowej Ja odzwierciedlone można dostrzec w

ona mnie nie akceptuje”. „Myślę, że on mnie unika, bo jestem gadułą

 

 
 
 
 
 
 
 
Jeśli sumiennie wypełniłeś/aś powyższe

samemu, zamiast stosować różnego rodzaju mechanizmy obronne
Prawdopodobnie w twoich myślach pojawiły się także niezdrowe przekonania. Nauczymy się 

i z nimi walczyć na danych etapach pracy. 
Tymczasem poświęć chwilę czasu, aby przeanalizować wszystkie myśl

poniższe pytania: 
 
1. Którą z części Ja chcę wzmocnić?

 
2. Którą z części Ja należy „poprawić

 
3. Która z opisanych części trzyma
 
 

Ta część będzie pomocna przy dalszej pracy, zmierzającej do
rozbieżności pomiędzy poszczególnymi częściami
 

 
 
Powyższe ćwiczenie ma służyć nauce zdrowego sposobu my
Wszystkie zawarte w nim informacje, ich układ i treść
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to struktura, na którą składają się przekonania dotyczące tego, jakim powinno się być

. Zbudowane jest ono z wyobrażeń o tym, czego otoczenie (inn

a także normy i zasady życia społecznego) oczekuje, np. „

być bardziej szczupła, aby osiągnąć sukces”. 

, które każdy człowiek ma na temat tego, w jaki sposób jest odbierany 

strukturze językowej Ja odzwierciedlone można dostrzec w wypowiedziach typu: „

on mnie unika, bo jestem gadułą”. 

powyższe ćwiczenie, to znak, że potrafisz poświęcić s
stosować różnego rodzaju mechanizmy obronne, które pozostawiają nas w tzw. strefie komfortu

Prawdopodobnie w twoich myślach pojawiły się także niezdrowe przekonania. Nauczymy się 
i walczyć na danych etapach pracy.  

oświęć chwilę czasu, aby przeanalizować wszystkie myśli, które zostały spisane

Którą z części Ja chcę wzmocnić? 

poprawić” w pierwszej kolejności? 

trzyma mnie w miejscu i nie pozwala się rozwijać? 

przy dalszej pracy, zmierzającej do wzmocnienia wybranej części Ja oraz do analizy 
zy poszczególnymi częściami. 

 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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to struktura, na którą składają się przekonania dotyczące tego, jakim powinno się być wg 

inni ludzie - w tym 

) oczekuje, np. „Powinnam być 

sposób jest odbierany 

wypowiedziach typu: „Sądzę, że 

to znak, że potrafisz poświęcić swój czas i uwagę sobie 
, które pozostawiają nas w tzw. strefie komfortu. 

Prawdopodobnie w twoich myślach pojawiły się także niezdrowe przekonania. Nauczymy się je identyfikować           

i, które zostały spisane i odpowiedź na 

wzmocnienia wybranej części Ja oraz do analizy 

Powodzenia! 
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lenia i zachowania według sprawdzonych zasad psychologicznych. 
 ochronie wg Ustawy o Ochronie Praw Autorskich. 


