
Резултати недеље - 2  

1. Трезвеност. Да ли ми jе трезвеност била на радост или оптерећење? Да 

ли се појављивала жеља да конзумирам и како се пројављивала? Шта сте 

са тим радили? Какви су били резултати? Шта сте у протеклој недељи 

урадили за своје оздрављење? 

2. Како можете да опишете своје емоционално стање за ту недељу? Којих 

осећања се сећате и због чега сте их се сетили? С каквим догађајима и 

вашим поступцима су они повезани? Зашто су та осећања тако важна за 

вас? 

3. Однос према самом себи. Да ли сте поступали онако како сматрате да 

је исправно? Сетите се момената када сте осећали самосажаљење, када 

сте укоревали себе или уважавали себе и радовали се својим поступцима. 

Покушајте да формулишете, како сте се односили према самом себи. 

4. Однос према другима. Да ли сте се осећали усамљени међу онима 

који вас окружују? Зашто? Да ли сте се љутили, укоревали неког у вези 

тога шта се са вама дегађало? Које добро сте могли да урадите другим 

људима  - а нисте? 

5. Да чи вам је била потребна помоћ за ту недељу и у чему 

конкретно? Да ли сте тражили ту помоћ и на који начин? Какве резултате 

је то дало? Да ли вам је нешто сметало да замолите за помоћ и 

прихватите је? Шта конкретно? 

6. Да ли сте у протеклој недељи морали да бирате између нечега, да 

доносите одлуке? Чиме сте се притом руководили? Какав је био 

резултат? 

7. Какво ново искуство сте стекли протекле недеље? Зашто је он важан за 

вас? 

8. Шта сте успели да урадите у протеклој недељи, а шта нисте успели? 

Како планирате да поступате даље у вези тога? 

9. Шта је лепо или радосно произашло са вама за протеклу недељу? Шта 

сте осећали? Колико дуго сте се тако осећали? Коме и за што сте данас 

благодарни?  


