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Vispārpieņemtas pārliecības 

 

 Man jāzina, ko darīt. 

 Es nezinu, ko darīt. 

 Es zinu, kas ir labākais citiem. 

 Es zinu, kas ir labākais man. 

 Notiks kaut kas briesmīgs. 

 Kļūdīties ir iespējams. 

 Cilvēkiem nevajadzētu melot. 

 Cilvēkiem vajadzētu mani cienīt. 

 Es varu kontrolēt to, ko citi jūt pret 

mani. 

 Es jūtu tavu enerģiju. 

 Man vajag vairāk naudas. 

 Dzīve nav taisnīga. 

 Vecākiem vajadzētu mīlēt savus 

bērnus. 

 Bērniem vajadzētu mīlēt savus 

vecākus. 

 Man vajag pieņemt lēmumu. 

 Es neko nespēju izdarīt pareizi. 

 Es spēju sarūgtināt cilvēkus. 

 Es negribu izskatīties muļķīgs/-a. 

 Ir pārāk daudz darāmā. 

 Nepietiek laika. 

 Es zinu, ko tev vajag. 

 Es esmu nekam nederīgs/-a. 

 Tas ir mans darbs padarīt tevi 

laimīgu. 

 Man vajag partneri, lai es būtu 

laimīgs/-a. 

 Tā ir mana vaina. 

 Man vajadzētu būt citādam. 

 Es pazaudēju savu iespēju. 

 Man vajag būt piesardzīgam/-ai 

dzīvē. 

 Cilvēkiem vajadzētu manī 

klausīties. 

 Es neesmu pietiekami labs/-a. 

 Es esmu neveiksminieks/-ce. 

 _______ ir vienaldzīgs pret mani. 

 Man vajag saprast. 

 Man jārīkojas pareizi. 

 Es rīkojos nepareizi. 

 Ar mani kaut kas nav kārtībā. 

 Viņš/viņa mani atraidīja. 

 Viņš/viņa man neuzticas. 

 Pasaulē nevajadzētu karot. 

 Sievietēm nevajadzētu būt tik 

emocionālām. 

 Cilvēkiem nevajadzētu izmantot 

dzīvniekus (medicīnas pētījumiem, 

pārtikai, utt.). 

 Pasaule nav droša vieta. 

 Cilvēki grauj apkārtējo vidi. 

 Cilvēki mani nosoda. 

 Es zinu, ko viņi domā. 

 Viņiem vajadzētu man piekrist. 

 Man smagi jāstrādā. 

 Cilvēkiem vajadzētu izpildīt savus 

solījumus. 

 Citi var mani sāpināt. 

 Nauda padarīs mani laimīgu. 

 Es esmu pārāk resns/-a (tievs/-a). 

 Man vajag kontrolēt. 

 Manam ķermenim vajag būt 

veselam. 

 Cilvēki nav uzticības cienīgi. 

 _______ nodeva mani. 

 Manai dzīvei ir jēga. 

 Man vajag zināt savas dzīves jēgu. 

 Dzīve ir sarežģīta. 

 Cilvēkiem vajadzētu būt 

pateicīgiem. 

 Manam priekšniekam vajadzētu 

mani novērtēt. 

 Es neiederos. 

 Cilvēkiem nevajadzētu būt 

dusmīgiem. 

 _______ rīkojās nepareizi. 

 Man ir taisnība. 
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