
 

 

 

 

 

  

 

 צרכים
 התפתחות

, גיוון, שינוי, העשרה, למידה

, מודעות, התקדמות, חידוש

, צמיחה, הפנמה, אתגר

 העצמה, מיצוי החיים, סיפוק

 ביטחון

 חופש, ,ידיעה, ודאות, מרחב, סדר

, עצמאות, אוטונומיה, עקביות

, בהירות, הבנה, הבחיר, פתיחות

, עוצמה, כוח, לצרכיםמקום 

להימנע , לסמוך, אמון, אחריות

 נוחות, פרטיות, הגנה, מכאב

 קבלה

, התייחסות, הקשבה, יהתאמפ

, שוויון, תמורה, פרגון, לב-תשומת

, כבוד, פעולה-שיתוף, התחשבות

, הכרה, ראותנ  , הוקרה, הערכה

, אהבה, קירבה, מרחב, תמיכה

 אכפתיות,חברות,שייכות,סובלנות,כנות

 הגשמה

, ביטוי עצמי, ייעוד

, מימוש, הצלחה, מיצוי

, הסכמה, נוכחות

 כשרון, יכולת, תרומה

 תחיּו

, אבל, חגיגת החיים

, מטרה, עניין, גילוי

תתכלי  

 הישרדות

, מנוחה, מים, מזון, ויראו

, המשכיות, מיניות, מחסה

שימור , בריאות, שקט, תנועה

 השלוו, מגע, הגנה על, החיים

 אחווה

, אמונה, הרמוניה, שלום, יופי

, רוחניות, הבנה, שיתוף, השראה

 ,חברות, ידידות, יחד, חיבור, שותפות

 שלמות, הדדיות, אחדות, אינטימיות

 שלמות

, משמעות, יושרה, יושר, ספונטניות, אותנטיות

, ערך עצמי, אמת, יצירתיות, פורקן, ישירות, כנות

 אסתטיקה, זרימה, קבלה



 

  

 שמחה

, הנאה, אושר, שביעות רצון

 ,עליצות, בטחון, תקווה

, הוקרה, התלהבות ,השראה

התרוממות , נוגע ללב ,עוצמה

 הפתעה ,גאווה, רוח

 

 רגשות

 שלווה

, הקלה, עונג, נינוחות, רגיעה

, שקט, מפוייסות, נפש-שוויון

 נעימות, דעת-רוחב, סיפוק, נחת

 עצב

, ריחוק, עגמומיות, בדידות

, מוטרדות, צער, כובד, ייאוש

, שבריריות, רפיון, מועקה

 ,אכזבה, דכדוך, ניתוק

, כאב, דעת-פיזור, דיכאון

   געגוע

 

 רוגז

, הלם, עצבנות, תסכול

, זעם, כעס, לחץ, פסימיות

, טינה, רתיחה, חימה

 ,גועל, עוינות, מירמור

 רגשות-סערת, פלצות

 רוח טובה

, עליזות, חיוניות, אנרגטיות

, הרפתקנות, שובבות, ערנות

 החלטיות, רעננות

 

 בלבול

, פגיעה, נוחות-אי, סקפטיות, היסוס, אדישות, מבוכה

, סיבוך, עצות-אובדן, נחת-אי, השתוממות, שקט-אי

 תדהמה, היקרעות
 

 עייפות

חוסר , חוסר סובלנות, פגיעות, חושים-קהות, תשישות, לאות

 ריקנות, שעמום ,אדישות, יגיעה, ישנוניות, כבדות, חיות

 פחד

, חוסר אונים, בושה, אשמה

, דאגה, מתח, בהלה, חשש

, פאניקה, נפחדות, חרדה

 ,חלחלה, אימה, זעזוע

  רתיעה, שיתוק, בעתה
 

 אהבה

, אהדה, חמימות, חמלה

, רכות, חיבה, תודה-הכרת

, משיכה, רגישות, קירבה

 התרגשות, התפעמות


