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1.A crítica obviamente disgustará a persoa 
que a recibe 

     

2. O mellor é deixar de lado os meus 
intereses para compracer aos demais. 

     

3. Necesito a aprobación dos demais para 
ser feliz. 

     

4. Se alguén importante para min espera 
que eu faga algo, entón realmente debería 
facelo. 

     

5. O meu valor como persoa depende en 
grande parte do que os demais pensen de 
min. 

     

6. Non podo ser feliz sen que outra persoa 
me ame. 

     

7. Se  lles desagrada aos demais, é probable 
que sexa menos feliz. 

     

8. Se a xente que me importa me rexeita, 
significa que algo malo sucede comigo.  

     

9. Se unha persoa que amo non me 
ama,significa que ninguén pode quererme. 

     

10. Permanecer alonxada/o dos demais 
pode conducir á infelicidade. 

     

11. Se desexo ser unha persoa brillante, 
debo destacar cando menos nun proxecto 
importante. 

     

12. Debo ser unha persoa útil,p rodutiva e 
creativa ou a vida non terá sentido. 

     

13. A xente que ten boas ideas é máis 
valiosa que a que non as ten. 

     

14. Se non o fago tan ben coma as demais 
persoas, significa que son inferior. 

     

15. Se fallo no meu traballo, son unha 
persoa fracasada. 

     

16. Se non podo facer algo ben, non ten 
sentido que o faga. 

     

17. Para unha persoa é vergonzoso amosar 
as súas debilidades. 

     

18. Unha persoa debería tratar de ser o 
mellor en todo o que emprende. 

     

19. Debería sentirme molesto se cometo un 
erro. 

     

20. Se non establezo as normas máis 
elevadas para min, podo terminar sendo 

     



unha persoa de segunda categoría. 
21. Se creo que realmente merezo algo, 
teño razóns para esperar poder conseguilo. 

     

22. Se atopo obstáculos para conseguir o 
que desexo, é normal que me sinta 
frustrado. 

     

23. Se antepoño as necesidades dosdemais 
ás miñas, os demáis axudaranme cando 
precise algo deles  

     

24. Se son unha boa coa miña parella, a  
miña parella quererame máis 

     

25. Se fago cousas boas polos demais,podo 
anticipar que me respetarán e trataranme 
tan ben coma eu os trato. 

     

26. Debería asimir a responsabilidade polo 
modo en que se sinte e se comporta a xente 
que coñezo. 

     

27. Se critico a forma en que alguén fai 
algo e se enfada ou deprime, isto significa 
que lle molestei. 

     

28. Para ser unha persoa boa, útil e moral, 
debo tratar de axudar a todo o mundo que 
coñezo e o necesita. 

     

29. Se un neno ou unha nena ten 
dificultades emocionais ou de conduta, isto 
demostra que o pai e a nai fallaron nalgún 
aspecto importante. 

     

30. Debería poder compracer a todo o 
mundo, non é tan difícil e paga a pena 
intentalo. 

     

31. Non podo tentar controlar como me 
sinto cando sucede algo malo. 

     

32. Non ten sentido tentar controlar as 
emocións molestas, xa que son unha parte 
válida e inevitable da vida cotiá. 

     

33. Os meus estados de ánimo débense 
principalmente a factores que están máis 
alá do meu control; por exemplo o meu 
pasado, as hormonas, a sorte na vida, o 
destino… 

     

34. A miña felicidade depende do que me 
suceda. 

     

35. A xente con éxito (riqueza, fama, 
posición social…) ten máis posibilidade de 
ser feliz que as persoas que non o teñen 

     

 
 
 
 
 


