
 

ODGADYWANIE NEGATYWNEJ MYŚLI. 

Według terapii poznawczo-behawioralnej nasze myśli pozostają w sprzężeniu zwrotnym z naszymi emocjami                      

i zachowaniem. Aby zacząć pracę nad zmianą należy nauczyć się identyfikować myśli, które powodują nasze 

cierpienie. Poniżej ćwiczenie, które uczy rozpoznawać myśli, których zazwyczaj nie zauważamy lub nie chcemy widzieć. 

Instrukcja: 

Emocje to takie uczucia, jak smutek, lęk, bezradność czy poczucie beznadziejności. „Możliwe negatywne myśli” to myśli, 

które twoim zdaniem mogą im towarzyszyć. W prawej kolumnie oceń swoją wiarę w trafność negatywnej myśli. 

Przykładowo: „Odczuwam lęk i smutek (emocje), bo myślę, że po rozpadzie mojego poprzedniego związku już nigdy             
z nikim się nie zwiążę (negatywna myśl). Wierzę w to przekonanie na 90%.” Możesz uzupełnić tabelę używając skrótów             

i własnych oznaczeń, a nie rozpisywać całe zdania. Ważne aby postarać się znaleźć jak najwięcej emocji                                   

i towarzyszących im myśli. 

Emocje Możliwe negatywne myśli 
Przekonanie o ich słuszności 
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Jeśli sumiennie wypełniłeś/aś całe ćwiczenie to gratuluję Ci odpowiedzialnego podejścia do swojego czasu, własnej 

samoanalizy i wewnętrznego rozwoju. Jest to pierwszy krok w stronę poznawczo-behawioralnych ćwiczeń 

wykorzystywanych w realnej terapii. Na razie pozostajesz ze swoimi negatywnymi emocjami i myślami sam/a, ale już 

niedługo nauczyć się jak je przeformułować i spojrzeć na nie z innej, zdrowej perspektywy. 

Wierzę, że powyższe ćwiczenie będzie dla Ciebie źródłem inspirujących wniosków. 

 

Na zakończenie ćwiczenia mały prezent od Psychonomii. Poniżej znajdziesz ściągawkę odnośnie emocji. Często 

bowiem zapominamy jak dużo ich może być i ograniczamy się do stwierdzenia, że czujemy złość lub lęk. Jeśli masz 

problem z nazwaniem swoich emocji skorzystać z poniższej tabeli.  

Powodzenia! 

Twoja Psychonomia 

 

Lista niektórych uczuć 

negatywnych pozytywnych 

apatia 

bezwład 
frustracja 
gniew 
irytacja 
napięcie 
niedowierzanie 

niechęć 
niesmak 
nienawiść 
nieufność 
niecierpliwość 
obawa 

odraza 
obrzydzenie 
oburzenie 
panika 
pogarda 
przerażenie 

przykrość 
przygnębienie 
rozdrażnienie 

rozpacz 

rozczarowanie 
rozgoryczenie 
samotność 
smutek 
szok 
tęsknota 

uraza 
wątpliwość 
wściekłość 
wstręt 
wstyd 
wrogość 

wzburzenie 
zaskoczenie 
zazdrość 
zdenerwowanie 
znużenie 
zmęczenie 

znudzenie 
złość 
żal 

akceptacja 

cierpliwość 
czułość 
entuzjazm 
fascynacja 
miłość 
nadzieja 

oczekiwanie 
oczarowanie 
otucha 
podziw 
pragnienie 
radość 

rozbawienie 
rozluźnienie 
satysfakcja 

spokój 

spełnienie 
szacunek 
szczęście 
ufność 
wesołość 
wiara 

wypoczynek 
zachwyt 
zaspokojenie 
zaduma 
zaufanie 
zgoda 

zdziwienie 

Zapamiętaj: Uczucia nigdy nie są faktami obiektywnymi, ale stanowią rzeczywistość subiektywną! 
 

 

 

 
 
 

 
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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