
 
 

Gdy w rodzinie zamieszka szakal – trzeba zaprosić żyrafę 
wg 

porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga   
- język serca, język życia 

 
 

 

Anna Studniczek 

 

 15 listopada 2020 

 

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE  

Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień  

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 



Słowa to okna (a czasem mury) 

 W twoich słowach słyszę wyrok, 
Czuje się osądzona i odprawiona. 
Zanim odejdę, musze się upewnić, 
Czy właśnie to chciałeś mi rzec? 
Nim się poderwę do obrony, 
Zanim przemówię z bólem lub strachem, 
Zanim zbuduję mur ze słów, 
Powiedz, czy mnie nie myli słuch? 
Słowa to okna, a czasem mury, 
Skazują nas, ale też wyzwalają. 
Kiedy mówię, kiedy słyszę, 
Niech bije ze mnie miłości blask. 
Pewne rzeczy koniecznie chcę powiedzieć, 
Bo tyle dla mnie znaczą. 
Jeśli z moich słów nie wynika, o co mi idzie, 
Czy pomożesz mi wyrwać się na wolność? 
Jeśli zabrzmiały, jakbym cię chciała poniżyć, 
Jeśli poczułeś, że mi na tobie nie zależy, 
Spróbuj wsłuchać się w nie głębiej 
I dotrzeć do uczuć, które są nam wspólne. 

     Ruth Bebermeyer 

Zdjęcie z www.majewska-opielka.pl 
 



 
 

Na czym skupiać  
uwagę 

 

Fundamentem PBP - sposób mówienia 

Zamiast nawykowej reakcji - zamierzona wypowiedź 

Komunikujemy co spostrzegamy, czujemy i czego chcemy. 
 

 

 



Na czym skupiać uwagę 

Wyrażamy siebie jasno, szczerze, z szacunkiem i empatią. 

 

Słyszymy potrzeby i oczekiwania własne i innych. 

 

Dostrzegamy prawdziwe intencje innych.  



Słuchanie 

Ogromnie ważne jest słuchanie  

– siebie i innych –  

z czasem budzi się szacunek, uwaga, empatia  

oraz wzajemna chęć dawania z serca 







Uchylanie się od odpowiedzialności 
 
Każdy z nas odpowiada za własne myśli, uczucia i czyny. 
Świadomość ta bywa umniejszana za sprawą języka: 
 
 

• Działanie bliżej nieokreślonych sił: Posprzątałem, bo musiałem. 
• Cudze działania: Uderzyłem synka, bo wybiegł na jezdnię. 
• Polecenia zwierzchników: Okłamałem klienta, bo szef mi kazał. 
• Polityka instytucji, zasady, regulaminy: 
• Za to wykroczenie muszę cię zawiesić, bo tak nakazuje regulamin tej 

szkoły. 



Osądy moralne Język serca 

 Jesteś głupi 
 Zdolny, ale leniwy 

 
 
 

 Znowu zrobiłeś coś za moimi plecami 
 W ogóle mnie nie słuchasz 

 
 

 To niestosowne 
 
 

 Ona jest niegrzeczna 
 Przemoc jest zła 

 
 Jesteś wielkim bałaganiarzem 

 
 Brzydko tak robić 

 
 Myślisz tylko o sobie 

 

 Nie dopasowałeś elementów. 
 Uważam, że Adam ma zdolności 

matematyczne, jednak nie odrabia zadań 
ani nie zgłasza się do odpowiedzi. 

 Nie wiedziałam, że zamówiłeś te książki. 
 Kiedy nie patrzysz na mnie, jak do Ciebie 

mówię, to nie wiem czy mnie słuchasz. 
 Powaga na pogrzebie jest dla mnie ważna. 

Jest mi przykro, gdy ktoś się śmieje w 
takiej sytuacji. 

 Ona zrzuca książki z półki. 
 Rozwiązywanie konfliktów poprzez 

przemoc budzi moje obawy. 
 Przeszkadzają mi Twoje skarpety 

i spodnie leżące na podłodze. 
 Nie lubię, gdy sypiesz mnie piaskiem. 
 Branie mnie pod uwagę jest dla mnie 

ważne. 
 









Potrzeba 
Uniwersalna, wspólna dla 
wszystkich 

Potrzeba jest: 
niezwiązana z osobą 

niezwiązana z miejscem 

niezwiązana z czasem 

niezwiązana z rzeczami 

niezwiązana z działaniem 

  

Strategia 
Mój sposób na zaspokojenie potrzeby, 
jeden z nieskończenie wielu 

Strategia jest: 
związana z osobą 

związana z miejscem 

związana z czasem 

związana z rzeczami 

związana z działaniem 









Konflikt w świecie Żyrafy i Szakala 









Co mówię do siebie, kiedy zachowam się w sposób w 
powszechnym języku nazywanym „błędem” lub „pomyłką”? 

Źle zrobiłem 

Zasługuję na karę 

Wstyd, poczucie winy 



Kiedy myślę o tym co zrobiłem ze wstydem lub poczuciem 
winy, nie korzystam z błędów, które pokazują moje 
ograniczenia i prowadzą do rozwoju. 

Jeśli wtedy zaczynam mówić sobie, co „powinienem był” zrobić, stawiamy zarazem 
opór nauczeniu się czegokolwiek, ponieważ „powinieneś” sugeruje, że nie ma 
wyboru. 

Żądania budzą w nas sprzeciw, bo zagrażają naszej autonomii – silnej potrzebie 
wyboru. 



„Powinienem rzucić palenie” 
„Naprawdę muszę więcej ćwiczyć” 
Ludzie stale mówią o tym co „muszą” a jednocześnie 
powstrzymują się przed tym, bo istoty ludzkie nie chcą być 
niewolnikami. 
 
Nie zamierzamy ulegać dyktatowi „powinienem” albo „muszę”, nawet jeśli pochodzą 
z naszego wnętrza. 

 

A jeśli poddajemy się i podporządkowujemy tym żądaniom, ktoś za to zapłaci – albo 
my, frustracją albo osoba, dla której to robimy – wylejemy na nią swoją frustrację, 
niezadowolenie lub gniew. 



Podstawowe założenie PBP: 
kiedykolwiek sugerujemy, że ktoś jest w błędzie, albo jest zły, 
wtedy tak naprawdę mówimy, że nie postępuje w harmonii ze 
swoimi potrzebami. 

Samo-osądy tak jak wszystkie osądy są tragicznym sposobem wyrażania 
niezaspokojonych potrzeb. 



Rozwijanie świadomości z jakiej 
intencji pochodzą moje działania 

1. DLA PIENIĘDZY 
  Pieniądze są formą zewnętrznej nagrody w naszym społeczeństwie. Wybory 
podejmowane ze względu na nagrodę są kosztowne: pozbawiają nas 
radości z życia, którą daje działanie oparte na czystej intencji wspierania 
ludzkich potrzeb. 
Pieniądze nie są potrzebą wg PBP – to jedna z licznych strategii, która może 
być wybrana, aby zaspokoić jakąś potrzebę. 



Rozwijanie świadomości z jakiej 
intencji pochodzą moje działania 

2. DLA APROBATY 
Tragizm tej sytuacji to pracujemy ciężko, żeby zaskarbić czyjąś miłość, i sądzimy, 
że trzeba odmawiać sobie wielu rzeczy, i robić tyle dla innych, tylko po to by być 
lubianym. W rzeczywistości, kiedy robimy coś w zgodzie ze swoimi potrzebami, też 
znajdziemy uznanie innych. Tylko to uznanie będzie tylko informacją zwrotną, że 
nasze wysiłki osiągnęły oczekiwany efekt. Rozpoznanie tego, że zdecydowaliśmy 
się wykorzystać naszą siłę, żeby wspierać to co dla nas ważne i osiągnęliśmy to 
daje nam tak autentyczną radość z samego siebie, jakiej nie jest w stanie nam dać 
aprobata ze strony innych. 



Rozwijanie świadomości z jakiej 
intencji pochodzą moje działania 

3. UCIECZKA OD KARY 
 
Robimy wiele, aby ludzie nas lubili i unikamy tego za co mogą być 
niezadowoleni. 
 



Rozwijanie świadomości z jakiej 
intencji pochodzą moje działania 

4. UNIKANIE WSTYDU I POCZUCIA WINY 
 
Czasem podejmujemy działania, żeby uniknąć surowych samo-oskarżeń 
naszego wewnętrznego głosu, który mówi, że jesteśmy źli lub głupi. 
Skoro robimy cos tylko po to by uniknąć wstydu lub poczucia winy, zazwyczaj 
i tak w końcu to działanie będzie trudne do zniesienia. 



Rozwijanie świadomości z jakiej 
intencji pochodzą moje działania 

5. Z OBOWIĄZKU 
 
Ten powód zakłada, że nie mamy wyboru. Jest to bardzo niebezpieczne, gdyż 
odcinamy się od naszych potrzeb i działamy jak roboty.  
Właśnie taki powód pozwolił Eichmanowi i jego współpracownikom wysłać 
tysiące ludzi na śmierć w obozach koncentracyjnych. 



Kiedy zauważysz, że reagujesz z wyrzutem na to co zrobiłeś 
– zatrzymaj się 

Zapytaj siebie jakie potrzeby masz teraz mówiąc do siebie to co 
mówisz? Po chwili znajdywania potrzeb, zauważysz pojawiające się 
uczucia 

Pojawi się frustracja, rozczarowanie, smutek, lęk lub inne uczucia. 
Kiedy pozwolisz im wybrzmieć, zrozumiesz co było dla Ciebie ważne, 
a nie wydarzyło się i to co możesz zmienić wtedy się pojawi. 

Jak poprowadzić wewnętrzny dialog 





Dziękuję Państwu za wspólny czas 

        Anna Studniczek 

    anna.studniczek@gmail.com 


