
Originációs lap

Ezt a lapot a 4-es gyakorlat: Originációk drillezésénél használjuk.

Fáj a gyomrom.

Nagyobbnak látszik a szoba.

Megrándult a lábam.

Úgy érzem, mintha süllyednék.

Élénkebbek a színek a szobában.

Csodálatosan érzem magam.

Csak most jöttem rá, hogy már évek óta fáj a fejem.

Ez hülyeség.

Teljesen összezavarodtam.

Éles fájdalmat érzek a hátamban.

Valahogy könnyebbnek érzem magam.

Nem tudom megmondani.

Szörnyen érzem magam – mintha elvesztettem volna valamit, vagy ilyesmi.

Hűha! Ezt eddig nem tudtam.

Egyre sötétebbnek tűnik a szoba.

Jé, ez tényleg működik!

Nagyon feszült vagyok.

Úgy tűnik, mintha közeledne felém az a fal.

Úgy érzem, mintha valami mellbe vágott volna.
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Kimelegedett az egész testem.

Úgy érzem, mintha egy szoros pánt lenne a fejem körül.

Nekem úgy tűnik, mintha látnám a falat a testem mögött.

Úgy tűnik, mintha olyan magas lennék, mint ez az épület.

Olyan kényelmes ez a szék, hogy mindjárt elalszom.

Folyton arra a zsarura gondolok, aki rám fütyült ma reggel.

Hirtelen sokkal fényesebbnek tűnnek a dolgok.

Nem vagyunk még kész?

Úgy érzem, mintha lebegnék.

Olyan, mintha rám akarna omlani a fal.

Az a fal nagyon vékonynak tűnik.

Hű!!! Hű!!!!!!

Aú! Oh, aú!

Viszket az arcom.

Kezdek elálmosodni.

Éhen halok. Menjünk ebédelni!

Emlékszem arra, amikor egyszer elestem, és megütöttem magam.

Hirtelen olyan fáradt lettem.

Kezd minden elhomályosulni.

Ez a szoba himbálózik?

Most jöttem rá, mekkora tévedésben voltam egész életemben.

Úgy érzem, mintha pókháló lenne az arcomon.

Megsérült a bal térdem.

Olyan könnyűnek érzem magam.
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Nincs itt egyre melegebb?

Eszembe jutott, amikor először mentem úszni.

Már évek óta így fáj a hátam.

Fogd meg a kezem!

Olyan magányosnak érzem magam.

Úgy érzem, nem tudok beszélni.

Az egész testem elkezdett remegni.

Fájnak a bordáim.

Pont olyan érzésem van, mint amikor elgázolt az az autó.

Minden egyre sötétebbnek tűnik.

Nem... nem, nem, nem, nem!!!!!!
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