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Aud învinuirea și 

continui cu auto-

învinovățire.

Aud învinuirea, dar o 

întorc înapoi către cel 

care a exprimat-o.

Aud învinuirea și aleg 

să mă concentrez pe 

propriile emoții și nevoi 

din acel moment. 

Aud învinuirea și aleg 

să mă concentrez pe 

emoțiile și nevoile 

celuilat. 



”Ești chiar enervant prin felul 

în care mereu tu trebuie să ai 

ultimul cuvânt în orice 
conversație!”
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”Oh vai! Chiar sunt un mic 

dictator care trebuie să 

controleze totul. Parcă sunt 

mama. Nici nu e de mirare că 

oamenii mă găsesc atât de 

enervant.” 

”Chiar așa? Dacă ți-ai folosi și 

tu la ceva urechile, ți-ai da 

seama că de fapt toată lumea 

din cameră este de acord cu 

ce zic eu.”

”Hmmm. Mă simt trist și 

descumpănit pentru că aș dori 

mai multă înțelegere pentru 

faptul că eu chiar vreau să ajut

aici.” 

”Oare ești iritat pentru că vrei 

ca opiniile la toată lumea să 

fie ascultate înainte să luăm o 

decizie?”



Mesaj dificil Reacție girafă internă

”Nu ești deloc de încredere. Am agreat cu toții că dacă 

unul dintre noi întârzie sau nu vine o să ne anunțăm.”

”Toată lumea de aici e mai capabilă decât tine.”

”Nu îmi vine să cred ce iresponsabilă poți fi când 

vorbești în acest mod.”

”Mereu îți ia o veșnicie să te pregătești să plecăm.”
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”Aud de la ea că nu am anunțat că voi ajunge mai 

târziu. Mă simt jenată pentru că și pentru mine e 

important să mă țin de cuvânt.”

”Văd mulți oameni competenți în jurul meu și am o 

stare de anxietate legată de capacitățile mele. Și mă 

simt și temătoare că s-ar putea să nu fiu acceptată în 

acest grup.”

”Când îl aud că nu sunt responsabilă pentru ce spun, 

mă simt exasperată pentru că vreu să fiu înțeleasă 

mai bine de către ei.”

”Dacă mă gândesc la ultima dată când am ieșit 

împreună, mă simt descumpănită pentru că mi-am 

dorit ca totul să fie pregătit perfect pentru amândoi.”



Mesaj dificil Reacție girafă externă

”Ești așa plictisitor.”

”Iară începi? Tu chiar trebuie să te auzi mereu 

vorbind?”

”Ești un încrezut plin de aroganță.”

”Tot limbajul tău de lemn mă scoate din sărite.”
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”Când ofer explicațiile mele te simți plictisit pentru că 

ai vrea să înveți ceva nou și interesant?”

”Ai dori ca toată lumea să aibă același timp de vorbire, 

iar când nu se întâmplă asta devii exasperată?”

”Oare când nu am salutat la sosire, te-ai simțit 

inconfortabil pentru că vrei foarte mult să avem un 

mediu ospitalier și deschis pentru toată lumea?” 

”Să înțeleg că atunci când vorbesc te simți confuz și 

iritat pentru că ai vrea mai multă înțelegere și 

conectare autentică între noi?”
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Mesaj dificil Reacție girafă internă sau externă

”E de-a dreptul dezgustător să vii la ședintă fără să te 

pregătești deloc.”

”Tu de crezi ceva psiholog de mă tot întrebi cum mă 

simt? Mai lasă-mă și tu în pace cu din astea.”

”Nu mai suport cât de zen poți să fii. Adică pe tine 

chiar nu te deranjează ce tâmpenii zic ăștia?”

”La cum conduci tu discuția, cred că înțeleg ce 

înseamnă dictatura! Apropo, cine te-a pus pe tine să fi 

șef aici?” 
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