
 

LISTA POTRZEB
 

powietrza 
pożywienia 
wody
bezpieczeństwa fizycznego
schronienia
ruchu / ćwiczenia 
odpoczynku / snu
dotyku
wyrażania własnej seksualności 

autentyczności 
integralności 
spójności 
całości / jedności 
sensu 
samorozwoju / wzrostu 
autoekspresji / wyrażania własnego „ja” 
samoakceptacji 
poczucia własnej wartości 
samoakceptacji 
szacunku dla siebie 
poczucia sprawczości i wpływu na swoje życie 
celu 
świadomości 
jasności 
kompetencji 
kreatywności 
twórczości 
osiągnięć 
wyzwań 
uczenia się 
rozwoju 
stymulacji / pobudzenia 
prywatności 
zaufania 

wolności 
niezależności 
przestrzeni 
spontaniczności 
swoboda wyboru własnych planów, celów,
marzeń i wartości 
swoboda wyboru własnej drogi do ich realizacji 

piękna 
ładu 
harmonii 
porządku 
spójności 
pokoju
kontaktu z przyrodą

Potrzeby fizyczne 

Potrzeby kontaktu z samą/samym sobą 

Potrzeby autonomii 

Potrzeby związku ze światem 

www.monikaiskierka.pl

świętowania zaspokojonych 

opłakiwanie niezaspokojonych potrzeb, strat,
rozwianych marzeń (żałoba) 

więzi 
bliskości 
miłości 
intymności 
empatii 
zaufania 
ciepła 
otuchy 
bezpieczeństwa emocjonalnego 
szczerości 
szacunku 
akceptacji 
przynależności 
współzależności 
wzajemności 
wspólnoty 
współpracy 
wsparcia 
siły grupowej 
bycia widzianą / widzianym 
bycia wziętą / wziętym pod uwagę 
kontaktu z innymi 
towarzystwa 
uznania 
równych szans 
znaczenia 
zrozumienia i bycia zrozumianą / zrozumianym 
dzielenia się emocjami, talentami i
zdolnościami 
przyczyniania się do wzbogacania życia 
informacji zwrotnej o naszych działaniach
uczciwości 
wyrozumiałości 

radości 
dobrostanu fizycznego i emocjonalnego 
humoru / śmiechu 
zabawy 
przygody 
różnorodności / urozmaicenia 
łatwości 
komfortu / wygody 
inspiracji 
prostoty 
nadziei

Potrzeby świętowania 

potrzeb, spełnionych marzeń, planów, rozwoju 

Potrzeby związku z innymi ludźmi 

Potrzeby radości życia 

https://www.monikaiskierka.pl/
http://www.monikaiskierka.pl/


 

LISTA UCZUĆ 
 
 

UCZUCIA PRZYJEMNE
 

Jak możesz się czuć, gdy Twoje potrzeby są zaspokojone:
 

ciepły 
czuły 
delikatny 
doceniający 
empatyczny 
kochający 
oczarowany 
otwarty 
pełen miłości 
poruszony 
przejęty 
przyjazny 
rozczulony 
ufny 
ukojony 
w kontakcie 
wrażliwy 
wzruszony 
zaangażowany 
zakochany 
życzliwy 
energiczny
ożywiony 
podniecony 
pogodny 

www.monikaiskierka.pl

radosny
rozentuzjazmowany 
rozpromieniony 
szczęśliwy 
śmiały 
ucieszony
w dobrym nastroju
wesoły 
zadowolony 
żywy 
chętny do zabawy
dumny 
ożywiony 
pełen energii 
pełen nadziei
pełen optymizmu
pełen pasji
pełen werwy 
pełen życia 
pobudzony 
pokrzepiony
spełniony 
swobodny 
uskrzydlony 
wdzięczny

zachwycony
zbudowany
bezpieczny
beztroski 
odważny
opanowany
rozluźniony
silny
spokojny 
usatysfakcjonowany
wyciszony 
wypoczęty 
zaspokojony
zrelaksowany
podekscytowany
podniecony 
zachęcony 
zaciekawiony 
zafascynowany
zainspirowany 
zainteresowany 
zaintrygowany 
zmobilizowany

Listy potrzeb i uczuć opracowane na podstawie: 
➢ Marshall B. Rosenberg „Porozumienie bez Przemocy. O języku serca.”
➢ https://www.cnvc.org/training/resource/needs-inventory 
➢ https://www.cnvc.org/node/176 
➢ oraz materiałów szkoleniowych NVCLab.pl Laboratorium Porozumienia bez Przemocy 

https://www.monikaiskierka.pl/
http://www.monikaiskierka.pl/
https://www.cnvc.org/training/resource/needs-inventory
https://www.cnvc.org/training/resource/needs-inventory
https://www.cnvc.org/training/resource/feelings-inventory
https://www.cnvc.org/training/resource/feelings-inventory


nieszczęśliwy 
osamotniony 
podminowany 
przygnębiony 
smutny 
stęskniony 
strapiony 
wyobcowany 
zafrasowany 
załamany 
zatroskany 
zmartwiony 
zrozpaczony 

apatyczny 
bez energii 
bezradny 
bezsilny
markotny
niezainteresowany
obojętny
ociężały
oderwany
odrętwiały
osłabiony
osowiały
otępiały
przemęczony
przybity
przygaszony 
przytłoczony
rozbity 
skamieniały
słaby 
śpiący 
wyczerpany
zdrętwiały 
zdumiony 

www.monikaiskierka.pl

zdziwiony 
zestresowany 
zmęczony 
zniechęcony 
znudzony 
zobojętniały 

nieufny 
niezadowolony 
rozczarowany
rozgoryczony 
samotny 
zaskoczony 
zawiedziony 
zgorzkniały 
zniesmaczony

ambiwalentny 
napięty 
niechętny
niepewny 
niespokojny 
niezadowolony 
niezdecydowany
onieśmielony 
ostrożny 
oszołomiony 
rozdarty 
roztargniony 
rozżalony 
samotny 
sfrustrowany 
speszony 
spięty
strapiony 
wycofany 
zagubiony 
zakłopotany

zakłopotany
zaskoczony
zawstydzony
zażenowany
zdezorientowany
zmieszany
zszokowany 

pełen obaw
przerażony
przestraszony
roztrzęsiony
spanikowany
wątpiący
wystraszony
zaniepokojony
zatrwożony

napięty 
nerwowy
niespokojny
niezadowolony
oburzony 
pełen nienawiści 
podenerwowany 
rozwścieczony 
urażony
wrogi 
wściekły
wzburzony
zazdrosny
zdenerwowany
zirytowany
 zły 

 

LISTA UCZUĆ 
 
 

UCZUCIA NIEPRZYJEMNE
 

Jak możesz się czuć, gdy Twoje potrzeby nie są zaspokojone:
 

https://www.monikaiskierka.pl/
http://www.monikaiskierka.pl/

