


KIM JESTEM?



1. DZIEŃ
1. NVC – wprowadzenie.

1. Sposób patrzenia na świat.
2. Racja czy relacja? 

2. Spostrzeżenie 
1. Na ile ocena jest miarodajna?1. Na ile ocena jest miarodajna?
2. Blokady komunikacji.
3. Zamiana ocen na spostrzeżenia.

3. Uczucie 
1. Mapa uczuć
2. Identyfikacja źródeł emocji
3. Krzyk, bunt, sprzeciw –co z nimi 

robić?
4. Krzyk żyrafy



ZASADY
Jakich zasad 
potrzebujesz, by poczuć 
się bezpiecznie?



POZNAJMY SIĘ

1. Jak Ci na imię?

 Jaki rzeczownik zaczyna się na tą 
samą literę, co Twoje imię?

2. Jaką jedną rzecz chcesz dziś o 2. Jaką jedną rzecz chcesz dziś o 
sobie powiedzieć?

3. Po co tu jesteś? 

 W jakiej relacji i co chcesz zmienić? 
LUB

 W jakiej sytuacji chcesz następnym 
razem postąpić inaczej?
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Powtórz to, co usłyszał_ś
Powtórz tymi samymi słowami. „słyszę, że…”, „z tego, co 

zrozumiał_m/zapamiętał_m…”

Słuchaj uważnie
Patrz na mówiącego Skoncentruj się na przekazie
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[opcjonalnie] Dopytaj, czy dobrze zrozumiał_ś
Jeśli nie masz pewności, czy udało Ci się odzwierciedlić myśli mówiącego –

zapytaj o to. „Czy dobrze Cię zrozumiał_m?”

Zrób pauzę
Odczekaj chwilę, by dać szansę na sprostowanie, kontynuację 

wypowiedzi lub potwierdzenie, że dobrze zrozumiał_ś.



CZYM JEST JĘZYK SERCA?
NVC - Nonviolent
Communication
PBP – Porozumienie bez 
Przemocy



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

Spostrze-
żenie Uczucie Potrzeba Prośba 



ODSŁONIĘCIE 
SIĘ



JAKIE JEST TWOJE 
DZIECKO?

Opisz, nazwij w 1-2 
zdaniach.



BLOKADY POROZUMIENIA

 Osądy moralne, oceny, 

krytyka

 Generalizacje, etykiety

Spostrze-
żenie

 Przekonania

 Porównania

 Wypieranie się 

odpowiedzialności

 Żądania, kary, groźby i 

nagrody 



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

POLEMIZOWAĆ, DYSKUTOWAĆ LUB KWESTIONOWAĆ.
Spostrze-

żenie



ZAMIEŃ „BLOKADY” NA SPOSTRZEŻENIA

Natychmiast 
przestań!

Nie zgadzam się 
na to, abyś grał w 

piłkę w domu. 

Jak zjesz całą 
zupę, to 

dostaniesz deser.

Zależy mi, abyś 
zjadła zupę, bo 

wierzę, że to 
pomoże Ci 

wyzdrowieć. 

Jesteś 
nieodpowie-

dzialny!

Drugi raz w tym 
tygodniu nie masz 

zrobionego 
zadania.

Spójrz, jak Krysia 
sobie z tym 

świetnie radzi! 

Widzę, że 
próbujesz po raz 
trzeci wykonać to 

zadanie.

Spostrze-
żenie

wyzdrowieć. 

Musisz ponieść 
konsekwencje. 

Tak mówi 
regulamin.

Chcę abyś poniósł 
konsekwencje. 

Ja tak nigdy nie 
będę potrafiła.

Aby osiągnąć taki 
poziom, 

musiałabym 
jeszcze długo 

trenować. 

świetnie radzi! zadanie.

Znowu narobiłeś 
bałaganu!?

Widzę na 
podłodze klocki, 

piżamę i skórkę po 
bananie. 

Osiwieję przez 
Ciebie!

Bardzo się boję, 
gdy jeździsz tak 

szybko na rowerze 
po ulicy.



ZAMIEŃ „BLOKADY” NA SPOSTRZEŻENIA

Jakie informacje, jak 
sformułowane 
przekazywałaś/eś dziecku w 
ostatnim czasie? Wypisz choć 

Spostrze-
żenie

ostatnim czasie? Wypisz choć 
jedną, którą pamiętasz.

Jak możnaby je 
przeformułować, aby stały 
spostrzeżeniem?



POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY

Widzę, słyszę, 
przypominam sobie…

Ponieważ 
potrzebuję…

Spostrze-
żenie Uczucie Potrzeba Prośba 

Czuję… Prosił(a)bym…



JAK WYRAŻASZ EMOCJE?

8. ZŁOŚĆ



JAKIE EMOCJE WYWOŁUJE W TOBIE 
TAKA SYTUACJA?

JAKIE EMOCJE WYWOŁUJE W TOBIE 
TAKA SYTUACJA?



JAKIE EMOCJE WYWOŁUJE W TOBIE 
TAKA SYTUACJA?



ŹRÓDŁO EMOCJI

Nikt nie może Cię zradować, 
rozżalić czy zrozpaczyć. 

To, jakimi emocjami zareaguję 
zależy od mojego nastawienia, zależy od mojego nastawienia, 
interpretacji, doświadczeń, 
ogólnego nastroju, etc.

Są wynikiem spełnienia lub nie 
spełnienia ważnej potrzeby.



JAKIE MASZ EMOCJE?

Zaznacz w tabeli:

• Emocje, które często 
doświadczasz

Uczucie 

doświadczasz

• Emocję, którą chciałabyś/ 
chciałbyś doświadczyć w 
najbliższych dniach. Przypomnij 
sobie sytuację, w której ostatnio 
się tak czułaś/eś.



JAKIE EMOCJE MA TWOJE DZIECKO?

Zaznacz w tabeli innym kolorem:

Emocje, które Twoim zdaniem 
doświadcza jedno z Twoich 

Uczucie 

doświadcza jedno z Twoich 
dzieci.

Emocję, którą Twoim zdaniem 
chciałoby doświadczyć w 
najbliższych dniach. Przypomnij 
sobie sytuację, w której ostatnio 
mogło tak się czuć.



I CO Z TĄ ZŁOŚCIĄ Jak ją zrozumieć i 
sobie z nią poradzić?



SKĄD SIĘ BIERZE ZŁOŚĆ? Niespełniona 
potrzeba

Inna emocja: 
zawód, żal, smutek, 
wstyd, strach, 
obawa, zmęczenie

Złość, frustracja, Złość, frustracja, 
rozdrażnienie, 
gniew, wściekłość







CO ZROBIĆ, GDY JUŻ JEST DUUŻA ZŁOŚĆ?

Wyrażenie zrozumienia

Działanie odpowiadające na potrzebę.

Pozwól sobie na złość(!), nazwij ją, 
zrozum potrzeby.

Oddech, śpiew, krzyk.Działanie odpowiadające na potrzebę.

Usłyszenie i nazwanie emocji.

Koregulacja

Narysuj jak bardzo jesteś zły!

Zróbmy przerwę!

Koncentracja na jakimś działaniu.

Oddech, śpiew, krzyk.

Ruch, sport, kąpiel, schłodzenie ciała

Koncentracja na obiekcie/działaniu

Reinterpretacja lub wejście w buty 
drugiej osoby

Krzyk żyrafy



JAK ŻYRAFA WYKRZYKUJE GNIEW?

Spostrze-
żenie Uczucie Potrzeba Prośba 



JAK ŻYRAFA WYKRZYKUJE GNIEW?
Wykrzykuje co widzi:
 Tu leżą i skarpetki i ogryzek i talerze i okruszki 

a wczoraj wieczorem odkurzałam i myłam 
podłogę!

Wykrzykuje emocje:
 Jestem wściekła!!!!! Nie mam sił!!! Jestem 

zmęczona i bezradna!!!!
 Jestem wściekła!!!!! Nie mam sił!!! Jestem 

zmęczona i bezradna!!!!

Wykrzykuje potrzebę
 Chcę więcej współpracy!!!! I szacunku!!! I 

docenienia za to, co robię! I desperacko w tym 
szalonym okresie potrzebuję ładu i harmonii. 
Chociażby w salonie!

Wykrzykuje prośbę
 Teraz wyjdę na 5 minut. Mam tyle złości, że 

boję się, że Cię zranię. A zależy mi na relacji. 
Jak wrócę chcę o tym wszystkim pogadać!



POĆWICZ!
Przypomnij sobie sytuację, w 
której Twoje emocje nie 
pozwoliłyby Ci na „wejście w 
buty” drugiej strony. Napisz, co 
mogłaś/eś wykrzyczeć w zgodzie 
z NVCz NVC
 Co widziałaś.

 Jakie miałaś emocje.

 Jakie potrzeby za tymi emocjami stały.

 Jaka strategia pozwoliłaby na 
realizację potrzeb?



CASE STUDY
Twój przykład
Scenka – wcielacie się 
w role



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…



DZIĘKUJĘ ZA DZIŚ!

Co było dla Ciebie dziś 
najważniejsze? 

Np. ważna dla Ciebie myśl, 
odkrycie, doświadczenie, nowa odkrycie, doświadczenie, nowa 
perspektywa, początek 
zmiany, zadanie.



MIŁEGO I PIĘKNEGO 
WIECZORU!

Zadbaj o siebie!
Do jutra!


