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SKĄD SIĘ BIORĄ KŁÓTNIE?



KONFLIKTOWA KOMUNIKACJA

Ocena Żądanie

Oceniam, krytykuję, porównuję, 
generalizuję
Kompletnie nie radzisz sobie z…
Jesteś nieodpowiedzialny!
Nigdy… Zawsze… 
Bo Ty nie wspierasz mnie.
Wszystko jest na mojej głowie!

Ocena Żądanie

Żądam, oczekuję, grożę, stosuję kary lub 
nagrody, manipuluję.
Albo zaczniemy się dogadywać w tej 
sprawie, albo…
Zajmij się synem. To też Twoje dziecko!
Bądź prawdziwym mężczyzną, zrób X!



ALTERNATYWA DLA KŁÓTNI Język Serca - NVC 
Marshall Rosemnberga



JĘZYK SERCA
PBP - Porozumienie Bez Przemocy 
NVC - Nonviolent Communication
Marshall Rosenberg

Spostrze-
żenie Uczucie Potrzeba Prośba 



SPOSTRZEŻENIA  VS 
BLOKADY KOMUNIKACJI Spostrze-

żenie



ZAMIEŃ „BLOKADY” NA SPOSTRZEŻENIA

Natychmiast 
przestań!

Nie zgadzam się 
na to!

Spójrz! 
Nowaki znów 
na urlop jadą!

Od 6 miesięcy nie 
wyjeżdżaliśmy 

nigdzie, nawet na 
weekend.

Jesteś 
nieodpowie-

dzialny!

Bardzo się boję, 
gdy jeździsz 

80km/h 
w mieście!

Nigdy nie mogę 
na Ciebie liczyć!

W tym tygodniu 
2x przyjechałaś 
o 17:30, choć 

jesteśmy 
umówieni na 17.

Musisz ponieść 
konsekwencje!

Chcę abyś poniósł 
konsekwencje. 

Ja tak nigdy 
nie będę 
potrafiła.

Podejrzewam, że 
sporo przede mną 

nauki, aby 
osiągnąć 

pożądany efekt.

umówieni na 17.

Znowu jest 
wszędzie 
bałagan!?

Dzisiaj 
odkurzałam, a 
teraz widzę 

okruszki. Jestem 
zła. I bezradna.

Przestań zrzędzić! 
Zwariować z 
Tobą można!

Mówisz mi o 3. 
sprawie z rzędu, 
a teraz bardzo 

potrzebuję 
chwili oddechu.



W SPOSTRZEŻENIU NIE MA NIC, 
Z CZYM MOŻNABY SIĘ NIE ZGODZIĆ, 

POLEMIZOWAĆ, DYSKUTOWAĆ LUB KWESTIONOWAĆ.
Spostrze-

żenie



Jakie emocje 
Ci mogą 

towarzyszyć?

Jakie emocje 
Ci mogą 
towarzyszyć?

Jakie zachowanie 
jest w Twoim 

potencjale?

Do czego 
będziesz zdolna 
w takim stanie?



PRZEPROŚ
Przypomnij sobie ostatnią 
sprzeczkę lub kłótnię.

• Przeproś, za nieumiejętność 
słuchania i usłyszenia jej/jego 
pragnień. pragnień. 

• Przeproś za przerywanie.
Przeproś za krzyk i trzaskanie 
drzwiami.

• Przeproś za upieranie się przy 
swoim zdaniu.

• Przeproś za wyciąganie starych 
historii. Przeproś za porównania i 
generalizacje. 



JĘZYK SERCA // PBP // NVC

Spostrze-
żenie Uczucie Potrzeba Prośba 

Opisuję to, co się dzieje. 
Bez obwiniania i krytyki, 
same fakty.
Kiedy widzę (słyszę/ 
przypominam sobie)…

Wyjawiam potrzeby, 

pragnienia, 

oczekiwania, 

wartości, które leżą u 

podstaw moich uczuć.

Ponieważ potrzebuję 

…

Spostrze-
żenie Uczucie Potrzeba Prośba 

Mówię o tym, co 

czuję.

Czuję… , Jestem… 

(zdziwiony, 

wściekły, dumny)

Proszę jasno o 
konkretną rzecz, 
która może 
ubogacić moje 
życie.
Prosiłbym Cię,
żebyś…



TWOJE REAKCJE ZALEŻĄ OD TEGO,  
W JAKIM STOPNIU MASZ 

„WYPEŁNIONE” SERCE.

Potrzeba

Potrzeba



JAKIE POTRZEBY MNĄ KIERUJĄ?

Przypomnij sobie niedawną 
sytuację, w której Twoje 
serce było puste. Jaka 
potrzeba wówczas wołała potrzeba wówczas wołała 
najbardziej?

Spełnienie której z potrzeb 
sprawia, że Twoje serce się 
napełnia?

Wypisz potrzeby, które 
rezonują z Tobą, które 
odczuwasz.



CO SPEŁNIA MOJE POTRZEBY?

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•



TWÓRZ STRATEGIE

1. Znajdź kilka jak 
najbardziej różnorodnych 
sposobów na spełnienie 
każdej z potrzeb, choćby 
w niewielkim stopniu.

• W mojej głowie
• Poprzez własne 

działanie

Ja sama

• Najbliżsi
• Znajomi, dalsi 

znajomi, obcy

Inni ludzie

w niewielkim stopniu.

2. Jeśli chcesz, sformułuj 
konkretne PROŚBY do 
współmałżonka/i lub po 
prostu podziel się swoimi 
pomysłami.

3. Opowiedz i posłuchaj o 
potrzebach i prośbach.

• Bóg
• Natura
• Ogół ludzkości

Świat



NAUCZ SIĘ ODWAŻNIE 
SŁUCHAĆ EMOCJI, 
POTRZEB I PROPOZYCJI

Poczekaj, posłuchaj, 

nie podpowiadaj, rób pauzy, nie 

ingeruj. Wejdź w jego/jej buty.

Pozostaw z boku obawy. 

Miej pokorę by uznać, że Twoje 

domysły i interpretacje nie muszą 

być prawdziwe. 

Usłysz emocje i potrzeby. Dopuść 

możliwość, że Twoje rozwiązanie 

nie musi być najlepsze…



DZIĘKUJĘ!

Za nami trzecia część.

• Jaką lekcję z dziś 
wyciągasz?wyciągasz?

• Podziękuj sobie i swojej 
drugiej połówce!


