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W trakcie naszego życia różne negatywne zdarzenia mogą się pojawić w wyniku 

naszych własnych działań, działań innych osób lub okoliczności, które są poza naszą kontrolą. 

Po tych wydarzeniach możemy mieć przez pewien czas negatywne myśli lub uczucia względem 

siebie, innych lub danej sytuacji. Pomyśl, jak zazwyczaj reagujesz na takie negatywne 

zdarzenia.  

Obok każdego poniższego zdania wpisz cyfrę (z 7-punktowej skali), która najlepiej 

opisuje, jak zazwyczaj reagujesz na dany rodzaj negatywnej sytuacji. Nie ma dobrych ani złych 

odpowiedzi. Postaraj się być tak szczery, jak to tylko możliwe. 
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____ 1. Mimo że początkowo czuję się fatalnie, gdy coś zawalę, z czasem potrafię sobie 

odpuścić. 

____ 2. Mam żal do siebie za złe rzeczy, które robiłem w życiu. 

____ 3. Uczenie się na własnych błędach pomaga mi przeboleć to, co zrobiłem źle. 

____ 4. Jest mi bardzo trudno pogodzić się z tym, gdy coś zawalę. 

____ 5. Z czasem staję się wyrozumiały dla siebie za błędy, które popełniłem. 

____ 6. Nieustannie krytykuję się za to, co niewłaściwego poczułem, pomyślałem, 

powiedziałem lub zrobiłem. 

____ 7. Staram się ukarać tych, którzy robią coś, co według mnie jest złe. 

____ 8. Z czasem staję się wyrozumiały dla innych za błędy, które popełnili. 

____ 9. Jestem nieustannie przykry dla ludzi, którzy mnie  zranili. 

____ 10. Mimo że inni skrzywdzili mnie w przeszłości, ostatecznie jestem w stanie 

zobaczyć w nich dobrych ludzi. 

____ 11. Kiedy inni mnie krzywdzą, bez przerwy źle o nich myślę.  

____ 12. Gdy ktoś mnie zawodzi, umiem  o tym zapomnieć. 

____ 13. Gdy z przyczyn losowych coś idzie nie tak, pogrążam się w ponurych myślach. 

____ 14. Z czasem mam więcej zrozumienia dla bolesnych wydarzeń w moim życiu.  

____ 15. Gdy życie mnie rozczarowuje, stale się tym zadręczam. 

____ 16. W końcu godzę się z trudnymi sytuacjami w moim życiu. 

____ 17. Jest mi naprawdę ciężko zaakceptować negatywne  zdarzenia, którym nikt nie 

zawinił. 

____ 18. W końcu uwalniam się od ponurych myśli o przykrych sytuacjach, na które nikt 

nie ma wpływu. 
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