


DZIEŃ DOBRY!
Jakie emocje Ci dziś 
towarzyszą?
Czym chcesz się 
podzielić?



2. DZIEŃ

1. Potrzeba
1. Moje potrzeby i potrzeby dziecka

2. Potrzeba vs zachcianka2. Potrzeba vs zachcianka

3. Granice

2. Prośba
1. Precyzja i kreatywność

2. Przyjmowanie i dawanie odmowy

3. Słuchanie w 4 krokach.

4. Wdzięczność.



Spostrze-
żenie Uczucie Potrzeba Prośba 

MOJE

Spostrze-
żenie Uczucie Potrzeba Prośba 

TWOJE



POTRZEBY Miejsce, gdzie jest 
możliwe porozumienie.



JAK JASNO ŚWIECI TWOJE SŁOŃCE?

• Na 8 promieniach słońca 
wymień swoje potrzeby.

• Określ na skali 1-10 w jakim 

Potrzeba

• Określ na skali 1-10 w jakim 
stopniu realizujesz każdą z nich.

• Znajdź 5 jak najbardziej 
różnorodnych sposobów na 

spełnienie jednej z nich.



JAK JASNO ŚWIECI SŁOŃCE DZIECKA?

Drugie słońce niech 
uwieczni potrzeby 

dziecka.

Potrzeba

dziecka.



W JAKI SPOSÓB WOŁAJĄ 
POTRZEBY?

Przypomnij sobie i zapisz swoje 
nieprzyjemne zachowanie. Jaką/jakie 
potrzeby starałaś się spełnić? Jak 
inaczej mogłaś to zrobić?

Przypomnij sobie i zapisz „dziwne” 

Potrzeba

Przypomnij sobie i zapisz „dziwne” 
zachowanie kogoś Ci bliskiego. Jakie 
potrzeby starał się spełnić? Jak inaczej 
mogły zostać spełnione?

Podziel się refleksjami w rozmowie w 
parze.



ŻĄDANIE VS PROŚBA Dlaczego ludzie boją 
się proszenia?



JAKA JEST PROŚBA NVC?

Uczciwa. Bez manipulacji.

Konkretna, określona w 
czasie.

Prośba 

 Bezpośrednio i jasno 
sformułowana.

 Dopuszcza możliwość 
odmowy.

Otwarta na kontrpropozycje



ROZBUDŹ KREATYWNOŚĆ

Zastosuj jedno z tych 
ćwiczeń, aby poszerzyć 
perspektywę, wpaść na 
nowe pomysły spełnienia 

Jak zrobiłby to 
pięciolatek, 
amerykanin, 

aktorka.

Gdyby 
wszystko było 

możliwe… 
W ciągu 3 

min. wypisz 20 
rozwiązań 

Telefon do 
przyjaciela.

Co zrobiłby w 
tej sytuacji 

Twój 
przyjaciel? Do 
kogo możesz 
zadzwonić? 

nowe pomysły spełnienia 
Twoich (i dziecięcych) 
potrzeb.



ZNAJDŹ 5 STRATEGII 
SPEŁNIENIA POTRZEBY

 Samodzielnie
W swojej głowie

Podejmując działanie

 Z pomocą innych
Bliskich

Innych ludzi

Czerpiąc ze świata



ODMOWA Jak odmawiać i 
przyjmować odmowę?



ZA KAŻDYM 
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STOI

DLA INNEJ 
POTRZEBY
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Przypomnij sobie sytuację, 
w której ktoś Ci odmówił.

Spróbuj odgadnąć jakie Określ swoje emocje i  

Prośba 

Spróbuj odgadnąć jakie 
emocje i potrzeby mogły 

stać za tą odmową.

Określ swoje emocje i  
potrzeby, jakie stały za 

tą prośbą.

Jakie rozwiązanie pozwoliłoby 
spełnić potrzeby obu stron?



Spostrze- Uczucie Potrzeba Prośba 

Z empatią przyjmuję to, co 
się z Tobą dzieję, nie 
doszukując się zarzutów 
ani krytyki.

Kiedy widzisz/ 
słyszysz…

Próbuję zrozumieć, 
odgadnąć i nazwać co 
możesz czuć.

Czy czujesz..? Jesteś.. 
(zdziwiony, wściekły, 
dumny?)

Próbuję odgadnąć 
potrzeby, pragnienia, 
oczekiwania, wartości.

Ponieważ 
potrzebujesz…

Odnoszę się z 
empatią do prośby 
nie doszukując się 
tonu żądania.

Czy chciałbyś, 
żebym…?

Opisuję to, co się dzieje, co 
spostrzegam. Bez obwiniania 
i krytyki, same fakty.

Kiedy widzę (słyszę/ 
przypominam sobie)…

Wyjawiam potrzeby, 
pragnienia, oczekiwania, 
wartości, które leżą u 
podstaw moich uczuć.

Ponieważ potrzebuję/ 
potrzebowałem…

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 
Ci za…



WDZIĘCZNOŚĆ

Zerknij na listę potrzeb i 
wybierz najważniejsze dla 
Ciebie.

Jakie konkretne słowo, Jakie konkretne słowo, 
działanie, chwila sprawiła, że 
Twoja potrzeba została 
spełniona?

Za co jesteś wdzięczna/y:

 Samej /samemu sobie

 Innym ludziom.

 Światu, Bogu, losowi



ZA CO CHCESZ 
PODZIĘKOWAĆ?

Które doświadczenie 
dało Ci najwięcej?



JAKĄ LEKCJĘ Z DZIŚ WYNOSISZ?

1. Zadaj sobie jedno 
konkretne zadanie.

2. Opowiedz komuś o NVC. 
Ucząc innych uczymy się Ucząc innych uczymy się 
najwięcej. 

3. Zaplanuj powtórkę 
materiału.

4. Ćwicz się w Języku serca.

5. Napisz rekomendację.

6. Zostańmy w kontakcie.
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