


LISTA UCZUĆ I EMOCJI

Drogie Kobiety, oto lista uczuć i emocji.

Niech będzie Waszym przewodnikiem w drodze do odkrycia Waszych
najgłębszych pragnień.

Spójrzcie na nią, jak bogaty może być nasz emocjonalny świat!
Zwykle używamy kilku określeń aby określić stan naszych uczuć.

Tymczasem im bardziej precyzyjnie nazwiemy emocje, tym skuteczniej
dotrzemy do potrzeb, które za nimi stoją.

Lista podzielona jest na dwie części:

uczucia, kiedy nasze potrzeby są zaspokojone
uczucia, kiedy nasze potrzeby nie są zaspokojone.

Tym samym żegnamy podział na pozytywne i negatywne emocje.
Wszystkie są cenne bo wskazują na nasze zaspokojone i

niezaspokojone potrzeby.
I otwierają drogę do orgazmu!

Zapoznajcie się z nią i obserwujcie uważnie swoje emocje.
Zaznaczcie te, które są Wam znajome i te, których nie doświadczacie.

Możecie również oznaczyć te upragnione.

Bawcie się dobrze!



LISTA UCZUĆ KIEDY NASZE POTRZEBY SĄ ZASPOKOJONE
szczęścia

uszczęśliwienia
pogody
radości

radowania
wzruszenia

wdzięczności
przychylności

sympatii
miłości

życzliwości
pokoju

wolności
swobody

niezależności
wesołości

rozweselenia
rozbawienia

uciechy
ożywienia

zadowolenia
przyjemności

błogości
lekkości

beztroski
odprężenia
rozluźnienia
podniecenia
pożądania

ekstazy
przyjemności

godności
poczucia własnej  wartości

docenienia
pewności siebie

śmiałości
żarliwości

entuzjazmu
pobudzenia do  działania

energii
zapału

siły
mocy

triumfu
zwycięstwa
satysfakcji
podziwu

zachwytu
uwielbienia

oczarowania
fascynacji
urzeczenia
olśnienia

dumy
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LISTA UCZUĆ KIEDY NASZE POTRZEBY NIE SĄ ZASPOKOJONE

samotności
tęsknoty

osamotnienia
odrzucenia
odtrącenia

wyobcowania
pustki

niechęci
rezerwy

zazdrości
zawiści
zemsty
odrazy

obrzydzenia
niesmaku
wstrętu

zmęczenia
znużenia

wyczerpania
osłabienia

zmartwienia
troski
lęku

strachu
przestraszenia

przerażenia
trwogi
bojaźni
obawy

niepokoju
zaniepokojenia

zagrożenia
nieufności

zaszokowania
roztrzęsienia

napięcia
gniewu
złości

nienawiści
irytacji

zniecierpliwienia
zdenerwowania
rozdrażnienia

wściekłości
oburzenia
smutku

rozpaczy
żalu

zwątpienia
załamania

beznadziejności
depresji
rozbicia

przykrości
niezadowolenia
przygnębienia

ponurości
zależności

uzależnienia
zniewolenia
pokonania

małości
niższości
uległości
zawodu

rozczarowania
rozgoryczenia

przegranej
skrzywdzenia

dotknięcia
urażenia

obrażenia
upokorzenia

poniżenia
zhańbienia

chłodu
oziębłości

zniechęcenia
rezygnacji

apatii
bezradności
bezsilności
niemocy

ociężałości
nudy

nieśmiałości
zmieszania

zakłopotania
zawstydzenia
zażenowania
niepewności

zdeprymowania
ogłupienia

otumanienia
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