Postawy inne niż empatyczne
Nakazywanie, komenderowanie

Musisz…

Nie wolno ci tego robić…

Przestań płakać!
Ostrzeganie, grożenie
 Jeśli nie przestaniesz...
 Jak będziesz tak nadal robił, nigdy ....
 Jeśli pan jeszcze raz… nabawi się pan
poważnych kłopotów.
Prawienie kazań, ekspertyzowanie
 Trzeba było to przecież zrobić…
 Nie wolno robić takich rzeczy…
 Powinieneś był mi to już dawno
powiedzieć…
Udzielanie rad, podawanie rozwiązań
 Najlepiej byłoby dla pani, gdyby pani…
 Najlepszym rozwiązaniem jest…
 Dlaczego nie spróbujesz zwyczajnie…
Logiczne przekonywanie, uzasadnianie
 Wiadomo ci o tym, że…
 Fakty przemawiają za tym, żeby…
 Badania w tej dziedzinie wykazują…
Analizowanie
 Widzę, że masz trudności z osobami
autorytarnymi…
 Masz przerost ambicji…
 Robisz to, żeby zwrócić na siebie
uwagę…
Odwracanie uwagi, dystansowanie się
 Idźmy do kina i zapomnijmy o tym…
 Pomówmy o tym później…
 Lepiej się napijmy, zamiast rozmawiać…
Płyta autobiograficzna, gawędziarstwo
 Miałem to samo w zeszłym tygodniu, też
do mnie…
 To mi przypomina, jak z kolei moja
siostra...
 U nas też tak jest...
Litowanie się
 Oj, żal mi cię.
 Kurczę, ale ci się przytrafiło.
 Biedula.
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Oądzanie, krytykowanie
 Nie jest na miejscu mówić coś takiego…
 Nie ma pan racji…
 Gdybyś to zrobił od razu dobrze, nie
potoczyłoby się to tak…
Schlebianie, manipulacja
 Poza tym ma pan całkowitą rację…
 Do tej pory zawsze radziła pani sobie z
tym…
 Jest pan inteligentnym człowiekiem…
Wyśmiewanie, lekceważenie
 To niedbale z twojej strony…
 Mówi pani, jakby po raz pierwszy
słyszała o tej sprawie…
 Jak można być tak głupim i martwić się o
takie nic.
Uspokajanie, pocieszanie
 Jutro inaczej na to spojrzysz…
 Głowa do góry.
 Nic się nie martw.
Wypytywanie
 Jak długo jest pani już…?
 Kiedy to się zaczęło?
 Wie o tym twoja dziewczyna?
Pomniejszanie, licytowanie
 To jeszcze nic! Mi się dopiero
przydarzyła historia...
 W porównaniu z...
 Oni mieli dużo lepszy wynik i to
osiągnięty w krótszym czasie.
Kwestowanie potrzeb, uczuć
 Nie powiesz chyba, że z tego powodu
jest ci przykro.
 Nie ma z czego się cieszyć.
 Teraz mówisz o wypoczynku, jak
mieliśmy iść pobiegać.
Zaprzeczanie, poprawianie
 Skądże znowu, nic takiego nie
powiedziałem.
 To nie było tak jak mówisz…
 Jak ty liczysz? Nie 27 tylko 29!
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