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Numele:

Dezvoltare personală

Există o persoană
cu care îți dorești 
să-ți petreci toată 

viața.

Cineva te anunță 
că  a murit câinele 

tău.

Ai avut un test sau
examen și ai știut

Te joci cu cineva 
și îl lovești din

 greșeală, iar el/ea
 te insultă și îți 
spune cuvinte
 care te dor.

Ai avut încredere 
în cineva și ai 

realizat că te-a 
înșelat/mințit

Este dificil să fii
 blocat în lift.

Părinții îți spun că 
este posibil să

 mergeți în decursul 
acestei săptămâni 

la restaurantul 
tău preferat.

Cineva 
demonstrează în
 public că ai spus

 o minciună.

Ai un coșmar.

Te gândești la 
momentele 
frumoase 

petrecute cu 
clasa acum doi ani.

Vezi că prietenul
 tău cel mai bun

nu te bagă în 
seamă și se joacă

cu altcineva.

Este foarte bun
 la ceva și râde
 de cei care nu
 sunt atât de 

pricepuți.

DEZGUST/
GREAȚĂ

RUȘINE

DISPREȚ CURAJ

FRICĂ SUPĂRARE

A TE ÎNDRĂGOSTI/
AFECȚIUNE

GELOZIE

BUCURIE FOBIA

DEZILUZIE PRIETENIE
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Numele:

Dezvoltare personală

Ai o persoană 
specială cu care 

împărtășești 
bucuriile și 

supărările tale.

Ai un test mâine, 
este târziu și mai ai

 mult de învățat.

În orașul nostru 
sunt două familii

 care sunt în război.

Vrei să mergi în 
Anglia și ai început 

să studiezi 
engleza cu multă 

energie.

Intri pe stradă și 
vezi că sunt 

lucrări despre 
care nu știai.

Ai o pereche nouă și
 confortabilă de 

pantofi, dar dorești
 să-ți cumperi alta,

 nouă, pentru că 
este de la un brand

 renumit.

Mergi pe stradă 
și vezi că cineva 

a vomitat pe 
trotuar.

Un om bogat și 
puternic se uită

 cu superioritate la
 un om sărac, 
cu pielea de 

culoare neagră.

Chiar dacă îți 
e frică, sari de 
la trambulină.

Nu-ți place fotbalul 
și tatăl tău insistă 
să te uiți cu el la

 acest meci.

NOSTALGIA FURIE

SURPRINS DORINȚĂ

PLICTISEALĂ

SPERANȚĂ MÂNDRIE

URĂ ENTUZIASM

ÎNGRIJORAT
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