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Za każdym uczuciem
stoją potrzeby do

zaspokojenia.
 

Marschall Rosenberg
Porozuminie bez przemocy

„Emocje - dar czy
przekleństwo?”

(broszura)

 

PROWADZĄCA

Mirosława Petremant-
Staniewska

z wykształcenia europeistka, z
zamiłowania trener grup

rozwojowych, prywatnie szczęśliwa
żona i miłośniczka śpiewu

 
Kontakt:

miroslawa.staniewska@gmail.com

Zaspokajanie potrzeb to istota
ludzkiej egzystencji. Od tych

najbardziej fizycznych, takich jak
pożywienie, sen, do wyższych, jak

potrzeba wolności, szacunku czy bycia
akceptowanym. Niezaspokojone

potrzeby powodują napływ
nieprzyjemnych uczuć, takich jak

smutek, strach, frustracja. Zaspokojone
dają zadowolenie, satysfakcję, spokój.

Źródło: www.cnvc.org
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Jak możemy się czuć, gdy
potrzeby są zaspokojone:

bezpieczni 
beztroscy 
dociekliwi 
dumni 
energiczni
entuzjastyczni
kochający 
łagodni 
namiętni 
natchnieni 
ochoczy 
oczarowani 
odprężeni 
odważni 
olśnieni 
opanowani
optymistyczni
orzeźwieni 
otwarci 
ożywieni 
pełni energii 
pełni nadziei 
pełni radości 
pełni spokoju 

W języku Porozumienia bez Przemocy
słowa, którymi wyrażane są uczucia,
odróżnia się od tzw. uczuć rzekomych,
czyli słów i zdań opisujących myśli, oceny,
wyobrażenia i interpretacje.

• Odróżniaj uczucia od myśli - wiele
nieporozumień bierze się stąd, że mówimy
słowo „czuję”, a jednocześnie nie
wyrażamy naszych uczuć, tylko nasze
myśli.
• Uczucia nie są jasno wyrażane, gdy po
słowie „czuć” następuje „że”, „jakby”,
„jak”. 
• Odróżniaj to, co czujesz, od tego za kogo
się uważasz (np. czuję się jak idiota).
• Odróżniaj to, co czujesz, od tego jak
Twoim zdaniem inni Cię traktują (np.
czuję się manipulowany).
• Odróżniaj to, co czujesz, od tego jak
Twoim zdaniem inni Cię oceniają (np.
czuję się nieistotna).

spokojni
swobodni
szczęśliwi
syci
śmiali
tryskający
energią
tryskający
życiem
ucieszeni
ufni
ukojeni
ukontentowani
uniesieni
uradowani
urzeczeni
usatysfakcjono
wani
uskrzydleni
uszczęśliwieni
uważni
w dobrym
nastroju
wdzięczni

pełni wigoru
pełni życia
pewni siebie
pobudzeni
podekscytowani
podnieceni
pogodni
pokrzepieni
poruszeni
promienni
przejęci
przyjacielscy
radośni
rozanieleni
rozbawieni
rozbudzeni
rozczuleni  
rozluźnieni
rozpromienieni
rozradowani
rozrzewnieni
rozweseleni
skoncentrowani
skupieni

Jak możemy się czuć, gdy
potrzeby NIE są zaspokojone:

apatyczni 
bezbronni 
bezradni
bezsilni
bierni
głodni
markotni
napięci
niechętni 
niecierpliwi 
niemrawi 
nienasyceni 
niepewni 
niepocieszeni 
niespokojni 
nieswoi 
nieszczęśliwi 
nieufni 
niewrażliwi 
niezadowoleni
niezainteresowani
niezaspokojeni
niezdecydowani 
obojętni
oburzeni 

ociężali 
odrętwiali 
ogłuszeni 
onieśmieleni
osłabieni
osowiali 
ospali
oszołomieni 
otępiali 
pesymistyczni
podejrzliwi
podminowani
podnieceni
podrażnieni
poirytowani 
przejęci 
przemęczeni
przerażeni
przestraszeni
przybici
przygaszeni
przygnębieni
przytłoczeni
 rozbici

 rozczarowani
rozdrażnieni
rozdygotani
rozgniewani
rozgoryczeni
rozjuszeni
rozklejeni
rozleniwieni
rozsierdzeni
rozsrożeni
roztrzęsieni
rozwścieczeni
rozzłoszczeni
rozżaleni 
samotni

Źródło: Marshalla B. Rosenberga „Porozumienie
bez Przemocy. O języku serca”:



 Potrzeby:

Uświadomienie sobie, że za
zachowaniami, które nas denerwują
kryją się czyjeś niezaspokojone
potrzeby, jest krokiem do nawiązania
kontaktu z tą osobą.

Wszystkie potrzeby są tak samo
ważne, tylko u różnych ludzi, w różny
sytuacjach, w różnym stopniu
domagają się zaspokojenia.

Ważne jest odróżnienie potrzeb od
strategii, kórych celem jest
zaspokojenie potrzeb, np. odpoczynek
to potrzeba. Strategia to pójście na
spacer, posłuchanie muzyki.

Źródło: www.cnvc.org

Źródło: Marshalla B. Rosenberga
„Porozumienie bez Przemocy. O języku

serca”:

Źródło: Marshalla B. Rosenberga „Porozumienie
bez Przemocy. O języku serca”:

Fizyczne
Bezpieczeństwa fi-
zycznego 
Dotyku
Powietrza
Pożywienia
Ruchu, ćwiczenia 
Schronienia
Odpoczynku, snu 
Wody
Wyrażania własnej
seksualności

Potrzeby:

Autonomii:
Niezależności
Przestrzeni
Spontaniczności
Wolności
Swoboda wyboru własnych
marzeń, celów i wartości
Swoboda wybierania
sposobów ich realizacji

Radości życia:
Dobrostanu fizycznego i
emocjonalnego 
Humoru, 
śmiechu
Inspiracji
Komfortu/wygody
Łatwości
Nadziei
Prostoty
Przygody
Radości 
Różnorodności/
urozmaicenia 
Zabawy

Związku ze światem:
Harmonii
Kontaktu z przyrodą
Natchnienia
Ładu
Piękna
Pokoju
Porządku
Spójności

Świętowania:
rozwoju i wzbogacania życia
oraz spełniania marzeń, 
strat, rozwianych marzeń,
niezaspokojonych potrzeb
(opłakiwanie, żałoba)

Kontaktu z samym sobą
Autentyczności
Autoekspresji/wyrażania
własnego „ja”
Całości/jedności
Celu
Integralności
Jasności
Kompetencji
Kreatywności
Osiągnięć
Poczucia sprawczości i
wpływu na swoje życie
Poczucia własnej wartości 
Prywatności
Rozwoju
Samoakceptacji
Samorozwoju/wzrostu
Sensu
Spójności
Stymulacji/pobudzenia
Szacunku dla siebie
Świadomości
Twórczości
Uczenia się
Wyzwań
Zaufania

Związku z innymi:
Akceptacji
Bliskości
Bezpieczeństwa
uczuciowego
Bycia widzianym
Bycia wziętym/wziętą pod
uwagę 
Ciepła
Dzielenia się emocjami,
talentami i zdolnościami
Empatii
Intymności
Kontaktu z innymi
Miłości
Otuchy
Przyczyniania się do
wzbogacania życia i
informacji zwrotnej o
naszych działaniach
Przynależności
Równych szans
Siły grupowej
Szacunku
Szczerości
Towarzystwa
Uczciwości



„Zdrowe współdziałanie
z krytykiem

wewnętrznym”
(broszura)
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Każdego dnia przez wiele
godzin, toczy się

wewnętrzna rozmowa
człowieka z samym sobą:

komentuje w myślach
bieżące wydarzenia,

zanurza się we
wspomnieniach, analizuje
problemy, zadaje pytania.

Chociaż treść wewnętrznego
monologu zależy w dużej

mierze od tego, co człowiek
akurat robi, co dzieje się z nim
i wokół niego. Są tam zdania,
które pojawiają się od lat w
niezmienionej formie tzw.

PRZEKONANIA 
Źródło: Fijewska… 
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Przekonania
ograniczające można

rozpoznać po tym, gdy to
w co wierzę nie pomaga mi
osiągnąć to czego pragnę:

poczucia wartości,
spełnienia, satysfakcji,

wolności i td.
np. w sytuacji, gdy ktoś

nam mnie krzyczy, z
jakiegoś powodu nie mówię

stop

Cała ta samoniszcząca
działalność człowieka jest

możliwa tylko dzięki temu, że
nie jest on w pełni świadomy
tego, co do siebie wewnętrznie

mówi, i zwykle zupełnie
nieświadomy jak

niekorzystnie to na niego
wpływa.

Źródło: Fijewska… 

Niektóre przekonania
WZMACNIAJĄ w nas
POCZUCIE WŁASNEJ
WARTOŚCI.
Traktujące nas w sposób
wyrozumiały, akceptujący,
pełen zaufania i wiary,
koncentrujący się na
zaletach i sukcesach,
dodające otuchy

Istnieją również
przekonania
OGRANICZAJĄCE I
OSŁABIAJĄCE NASZ
SZACUNEK DLA SIEBIE.
Traktujące anas w sposób
wymagający,
kwestionujący, nieufny,
skupiający się na wadach i
klęskach, odbierając 
 nadzieję.

Źródło: Fijewska

Tworzenie go, to bardzo
szczególne zachowanie
człowieka wobec samego
siebie. Najczęściej
zachowujemy się tak, jak
nauczyliśmy się i
przywykliśmy zachowywać.

Treść monologu
wewnętrznego odzwierciedla
sposób w jaki człowiek
traktuje samego siebie (to co
myślę o sobie jest odpowiedzią
o moim poczuciu własnej
wartości). 

Powtarzane wewnętrzne teksty
dotyczące własnej osoby
wpływają na zachowanie autora
jak samospełniające się
przepowiednie
.
np. osoby, które wierzą, że im
się nie uda, mają znacznie
większe szanse poniesienia
klęski, niż osoby przekonane,
że odniosą sukces. Podobnie
osoby pewne swojej
nieatrakcyjności towarzyskiej
budzą zwykle mniej zachwytu
niż osoby ufające we własne
towarzyskie zalety 



 
Niczym tory, po których

porusza się pociąg – Twoje
przekonania określają to,
dokąd się pokierujesz i w

jaki sposób tam dotrzesz".
Marie Forleo 

WARTO sobie zadać pytanie:
Jakie jest moje myślenie, a

jakie jest narzucone, jak
uważam naprawdę? Jakie chcę,

żeby było?
 

WARTO stawiać takie kroki w
kierunku przemiany przekonań,
które są dostosowane do moich
warunków, okoliczności, mojej

rzeczywistości, wrażliwości
 

Źródło: Obdarowana … 

ĆWICZENIE na
przeformułowanie
ograniczającego monologu
w wspierający:

1.Wybierz i zapisz jedno z
przekonań, które często
ciągnie Cię w dół i
chciałabyś je zmienić.

np. nie wolno mi robić
innym przykrości, bo
inaczej nikt nie będzie
chciał mieć ze mną do
czynienia

2. Zastanów się co
spowodowało, że tak
myślisz? Zidentyfikuj
źródło takiego sposobu
myślenia.

np. w dzieciństwie
słyszałam to od bliskiej
osoby i obserwowałam jak
unika konfliktowych spraw,
by nie "stracić twarzy" w
oczach innych

3. Jak to przekonanie
wpływa na Twoją
codzienność "tu i teraz"?
Jakie są konsekwencje tego,
że w nie wierzysz?

np. jestem sfrustrowana,
czuję się wycofana i
bezradna, bo nie mówię
ludziom, gdy coś mi nie
pasuje.

4. Zapisz nowe przekonanie
(konstruktywne), które
sprzyja twojemu rozwojowi.
Takie, które mogło, by Ci
pomóc, gdybyś w nie
głęboko wierzyła.

Np. Jestem tak samo ważna
jak inni ludzie. Mam prawo
przedstawić innym własne
zdanie, niezależnie od tego,
czy to im się podoba.

Źródło: Obdarowana.pl



Nie można niczym
rządzić, jeśli człowiek

nie nauczy się rządzenia
samym sobą.

 
ks. Kardynał Stefan Wyszyński 

„Piękno i
funkcjonalność

obszaru
psychologicznego w

twoich rękach”
(broszura)
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Umożliwia samookreślenie (kim jestem? co
lubię, a czego nie)

Wskazuje własną odrębność (tożsamość) od
świata zewnętrznego (kim jestem, a kim już
nie jestem, co jest moje, a co już moje nie

jest).
Stanowi oparcie, schronienie. (oazę gdzie

mogę nabrać się sił, wzmocnić się, odpocząć
od zewnętrznych konfrontacji)

Daje możliwość wszelkiej „wymiany” z
innymi ludźmi (usługowej, handlowej,

emocjonalnej, duchowej

Posiadanie własnego terytorium jest potrzebą
każdego dorosłego człowieka, ponieważ:
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1. Nieświadomy 

„Nie czuję swojej prywatności.
Tak naprawdę nie mam nic, co
mógłbym nazwać „moje
własne”. 

2. Z kompleksami

„To, kim jestem i co mam, jest
gorsze od tego, Co mają inni.
Nie szanuję tego, kim jestem i
co do mnie należy. Nie dbam o
siebie i swoje sprawy."

 
Każdy z nas jest

gospodarzem na własnym
terenie (psychologicznym),

ale nie każdemu
“gospodarzenie” tam

przynosi radość, spokój,
siłę. 

Bywają różni gospodarze.

Jeśli tak, co jest Twoją
najmocniejszą stroną? 

Jeśli nie - co jest Twoim
kłopotem czy problemem

dotyczącym
“gospodarzenia” na swoim

terenie? 

Ćwiczenie
Scharakteryzuj siebie jako
gospodarza swojego terenu.
Czy jesteś gospodarzem
zadowolonym z siebie? 

 
Bycie dobrym gospodarzem, to

sztuka, której nieustannie musimy
się uczyć i ćwiczyć.

Rodzaje gospodarzy:

4. Zmilitaryzowany

„Wiem, że ludziom nie można
ufać, inni chcieliby tylko brać i
brać. Dlatego muszę pilnie
strzec tego, co moje. 
Muszę być czujny, aby nie dać
się w coś uwikłać, aby nie dać
się zniewolić, aby nikt mnie nie
wykorzystał. Najważniejszą
wartością jest moja
niezależność."

3. Bezsilny 

„Jestem słaby i nie mam siły się
bronić. Inni są silniejsi ode
mnie. Wciąż mnie
wykorzystują, atakują,
manipulują mną. Mam do nich
pretensje i żal. Czuję się wciąż
skrzywdzony."

Rodzaje gospodarzy:

5. Dobry gospodarz

„Moja posiadłość jest
wartościowa, choć ma miejsca,
które wymagają szczególnej
ochrony. 
Znam ją, dbam o to co cenne i o
to co wymaga napraw. Czuję się
na jej terytorium bezpiecznie,
jestem za nią odpowiedzialny”.

Źródło: Asertywność po chrześcijańsku,
trening  Katarzyny Markowskiej i Justyny
Szymańskiej – BliskiejŹródło: Jak rozwinąć skrzydła, Piotr Fijewski



umiejętność bezpośredniego,
uczciwego i stanowczego
wyrażania swoich uczuć,
potrzeb oraz opinii z
poszanowaniem uczuć,
potrzeb oraz opinii (granic)
innej osoby. 

postawa: JA jestem OK i TY
jesteś OK 

proces szukanie swojego
własnego złotego środka
między uległością i
agresywnością. To bycie nie
tylko świadomym swoich
osobistych praw ale też ich
egzekwowanie.

Zachowanie asertywne cechuje
przede wszystkim: 

 

„Asertywność - między
uległością i

agresywnością”
(broszura)
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Źródło: Jak rozwinąć skrzydła, 
Piotr Fijewski
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1. Asertywna odmowa, to
stwierdzenie czytelne,
bezpośrednie, uczciwe i stanowcze.
Powinno się tam znaleźć słowo
“nie” i jasna informacja o tym, jak
zamierzamy postąpić. 
Dobrze jest, gdy odmowa obejmuje
też wyjaśnienie - dzięki temu
rozmówca może lepiej zrozumieć
nasze postępowanie.

Prosta odmowa- 
Przykład: Cześć Małgosiu. Tak
dawno się nie widziałyśmy, a jest
teraz w kinach fajny film. Pójdziesz
ze mną do kina?
  - „Nie, nie pójdę z Tobą do kina,
mam inne plany.”

Odmowa z podtrzymaniem
relacji- 
  - „Nie, nie pójdę z Tobą do kina
jutro, ale innym razem chętnie”.

Masz prawo do wyrażania
siebie, własnych opinii, uczuć
tak długo dopóki nie rani to

innych.

5 praw asertywnej postawy wg
Herberta Fensterheima :

 
1.

 
2. Masz prawo do wyrażania siebie

nawet jeśli to rani kogoś innego,
dopóki twoje intencje nie są

agresywne. 
 

3. Masz prawo do przedstawiania
innym swoich próśb, dopóki
uznajesz, że oni mają prawo

odmówić.
 

4. Są sytuacje gdy prawa różnych
osób nie są jasne, zawsze jednak
masz prawo przedyskutować taką

sytuację z drugą osobą.
 

5. Masz prawo korzystać ze swoich
praw.

 

Przykłady asertywnych reakcji

Źródło: Asertywność po chrześcijańsku,
trening  Katarzyny Markowskiej i Justyny
Szymańskiej – Bliskiej

Przykłady asertywnych reakcji

2. Reakcje na krytykę. 
Wiele osób traktuje krytykę, jako rodzaj
wyroku. I wtedy są podejmowane walki o
zmianę “wyroku”. Walczenie z krytyką
często jest spowodowane powiązaniem
treści uwag krytycznych z poczuciem
bycia nie w porządku.

- SŁUSZNĄ: „Tak, zgadzam się z Tobą,
zawaliłam ten projekt.”
- NIESŁUSZNĄ: „Nie, nie zgadzam się
z Tobą, uważam, że mój projekt jest
całkiem dobry.” 

CZĘŚCIOWO SŁUSZNĄ:
Uogólnioną ZAWSZE/NIGDY- „Nie
zgadzam się z tym, że zawsze się
spóźniam, ale dziś rzeczywiście
przyszłam za późno, przepraszam”.

Nie wprost ALUZJA- „Mówiąc: ktoś tu
jadł jak prosiak!! Chcesz powiedzieć, że
serweta jest pobrudzona? Tak, to ja
jadłam, wypiorę serwetę”.

Obraźliwe EPITETY- „Rzeczywiście
pofarbowałam Ci sweter, przepraszam,
ale nie chcę, żebyś mówiła do mnie
„idiotko”.
 



„Żyj swoim życiem - o
decyzyjności i
sprawczości”

(broszura)
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U każdego człowieka występują
trzy poziomy osobowości, stany ego

(zwane też stanami Ja): Dziecko,
Rodzic i Dorosły. 

Są to pewne schematy zachowań,
zawierające stany emocjonalne,
przekonania, sposób działania i

komunikowania się. Każda postać
ma swój specyficzny język i wyraża
się poprzez specyficzną mowę ciała
– dzięki czemu można je dość łatwo

rozpoznać.
Eric Berne
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Stan Rodzica (muszę) - wyuczona
koncepcja życia - zapisy zdarzeń
zewnętrznych narzuconych i
niepodlegających dyskusji,
postrzeganych przez człowieka od
momentu urodzenia do 5 roku
życia.

Zdrowy Rodzic w nas dorosłych, to
ktoś wspierający, rozumiejący. W
tej płaszczyźnie rozumiemy dobrze
normy społeczne (świadomość
obowiązków). Zdrowy rodzic nie
jest agresywny, ale stanowczy.

Niezdrowy Rodzic będzie miał
wymiar bezwzględnego sędzi,
krytyka, oceniającego na zasadzie:
Ja jestem Ok, Ty nie jesteś OK,
używając skrajnych stwierdzeń typu
zawsze, nigdy, ciągle.

Kształtowanie się stanów JA:

Źródło: Ja jestem OK - Ty jesteś OK, Thomas
A. Harris

Stan Dziecka (chcę) -
odczuwana koncepcja życia -
zapisy zdarzeń wewnętrznych
(uczuć) będących reakcją na
zdarzenia zewnętrzne (głównie
ze strony matki i ojca, zapisane
obrazem, dźwiękiem, uczuciem,
myślą) od momentu urodzenia
do 5 roku życia. 

Zdrowy wymiar Dziecka
wyraża się poprzez zdolność do
spontaniczności, marzeń,
poczucia humoru, radości,
ciekawość, otwartość

Częste doświadczanie
nieprzyjemnych uczuć z powodu
nie akceptacji Rodzica może
wykształcić przekonanie Ja nie
jestem OK - Ty jesteś OK i
wyrażać się poprzez bunt albo
uległość.

Stan Dorosłego (decyduję) -
myślowa koncepcja życia - zapisy
danych uzyskanych i obliczonych
dzięki eksploracji i własnej
analizie, zaczyna się mniej więcej
od 10 miesiąca życia, momentu
rozpoczęcia poruszania się małego
człowieka. 

Cechy zdrowego Dorosłego: to
płaszczyzna weryfikacji, rozwiązań,
decyzji, odpowiedzialności. Wiem
czego chcę, wiem co muszę, co
powinienem i na co się decyduję,
szukam rozwiązań może innych niż
„muszę” . Jak decyduję, to nie
zachowuję się wtedy jak dziecko. W
zdrowym Dorosłym kształci się
przekonanie Ja jestem OK i Ty
jesteś OK. 

Niezdrowy wymiar Dorosłego
może wyrażać się w braku
konsekwencji.

Wszystkie stany ja są tak samo
ważne i potrzebne. Dojrzały Rodzic i

Dziecko w połączeniu z Dorosłym,
który potrafi podejmować

przemyślane, logiczne decyzje,
składają się na spójną całość. 

Kiedy nasze Ja Dorosłe podejmuje
ważne, racjonalne decyzje, nasz

wewnętrzny Rodzic może
wskazywać tym decyzjom

kierunek, a Dziecko dodawać im
energii do realizacji i jednocześnie

beztrosko cieszyć się życiem.

Kształtowanie się stanów JA:Kształtowanie się stanów JA:



Istotą ludzkiej 
 egzystencji jest

zaspokajanie potrzeb. 
 

Konflikt jest tragicznym
wyrazem

niezaspokojonych
potrzeb.

 
Marshall B. Rosenberg

„Od szakala do żyrafa -
porozumienie bez

przemocy„
(broszura)
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Obserwacja - konkrety

Świat żyrafy - 4 kroki NVC

1.
Do jakiego konkretnie zdarzenia nawiązujemy?
Nazywamy to, co usłyszeliśmy zobaczyliśmy,
bez uogólnień i interpretacji. Dzięki temu nie
natrafimy na opór i utworzymy jasną, neutralną
bazę wyjściową do prowadzenia rozmowy.

Np.: Po pracy siedzi na kanapie i przerzuca
kanały

2. Uczucia - drogowskazy
Uczucia pojawiające się w konkretnej sytuacji, to
drogowskazy, kierujące naszą  uwagę do tego, co
jest dla nas ważne. Pokazują, czy potrzeby są
zaspokojone, czy nie. Rozumiejąc swoje emocje
lepiej rozumiemy siebie. A doświadczając ich
uwalniamy energię, która pomaga nam zadbać o
nasze potrzeby.

Np.: Jestem zła i sfrustrowana.

3. Czego potrzebuję - motor do działania
Spełnione potrzeby (bezpieczeństwa, uznania,
godności, współpracy, itp.) przyczyniają się do
zachowania emocjonalnej, społecznej i fizycznej
równowagi. Potrzeby są uniwersalne i stanowią
element łączący wszystkich ludzi. Można je
zaspokajać na wiele sposobów.

Np.: Potrzebuję pomocy, wsparcia.

4. Prośba – kierunek działania
Za pomocą próśb, dotyczących konkretnych
działań innych osób, które pomogą nam
zaspokajać nasze potrzeby, kreujemy
rzeczywistość i uprawdopodabniamy, że wydarzy
się to, na czym nam zależy.

Np.: Czy mógłbyś obrać ziemniaki na obiad?

Świat szakala

1. Interpretacja/osąd: 
Gdy rozmówca usłyszy uogólnienia,
osądy, zarzuty, etykiety i oceny –
trudno będzie mu nas słuchać, i
prawdopodobnie zacznie się bronić
lub wycofywać.

Np. Żona do męża: Wraca z pracy i
nic nie robi

2. Uczucia rzekome
czyli słowa i zdania opisujące myśli,
oceny, wyobrażenia i interpretacje.

Np.: On mnie olewa

3. Oskarżenie:

Np.: Olewa mnie. Nigdy mi nie
pomaga jak tego potrzebuję.

4. Żądanie
Zawiera jawną bądź ukrytą groźbę
obarczenia winą lub ukarania.
Wiąże się z przekonaniem, że
niektóre zachowania zasługują na
nagrodę, inne na karę.

Np.: Rusz się w końcu i mi pomóż.
Źródło: www.dominikajasinska.pl 

Dbaj o jasność w relacjach, w strukturach,
zespołach, których jesteś częścią. W
rozmowach odwołuj się do faktów.
Nazywaj bez oceniania i
interpretowania. Oceny i interpretacje
są częścią naszego światopoglądu i
pryzmatem naszych doświadczeń. Jeśli
obydwie strony odwołują się tylko do
własnych ocen i interpretacji, to do ich
rozmowy wkrada się chaos. 

Słuchaj swoich uczuć – one dają ci znać o
stopniu zaspokojenia twoich potrzeb.
Słuchaj sygnałów z ciała. Bądź w
kontakcie ze sobą. Oddychaj świadomie. 

Weź odpowiedzialność za zaspokajanie
swoich potrzeb. Nie czekaj, aż ktoś
domyśli się, czego potrzebujesz. Mów
otwarcie, co mogłoby sprawić, że twoje
życie stanie się piękniejsze.

Nie bój się prosić. Proś jak najczęściej –
zwiększasz tym samym
prawdopodobieństwo, że wydarzy się to,
za czym tęsknisz.

Słuchaj swoich rozmówców językiem
Porozumienia bez Przemocy. Szukaj w
tym, co mówią, ukrytych potrzeb i
zawoalowanych próśb.

Proś o informację zwrotną i jej udzielaj.
To sposób, by lepiej się poznawać i
zwiększać wzajemne zrozumienie. Używaj
do tego komunikatów w języku NVC.

Dbaj o siebie. Rób to, co kochasz. Szukaj
momentów w ciągu dnia, w których
pojawia się wdzięczność i celebruj je.

Pozwól sobie na opłakiwanie
niezaspokojonych potrzeb.

Praktyczne kroki zapobiegania konfliktom

 

http://www.dominikajasinska.pl/


Potrzeba bycia
kochanym, to jedna z

najbardziej
podstawowych potrzeb
emocjonalnych każdego

człowieka.

„5 języków miłości„
(broszura)
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Potrzeba bycia
kochanym, to jedna z

najbardziej
podstawowych potrzeb
emocjonalnych każdego

człowieka.
 

Różni ludzie w różny
sposób wyrażają miłość.
Gary Chapman nazywa

sposoby wyrażania
miłości - językami.  

„5 języków miłości„
(broszura)
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Z językami miłości jest jak z jedzeniem - nie
można najeść się na zapas! Przecież nie jemy raz

w tygodniu, tylko codziennie kilka razy -
regularnie. 

Tak też z miłością - bardzo ważna jest
regularność i wytrwałość.

 

5 języków miłości wg Gary
Chapman’a

Źródło: 5 języków miłości, Gary Chapman
www.obdarowana.pl

Zapytaj o listę 5 rzeczy, które bliska
osoba chciałaby z Tobą zrobić.
Zaplanujcie to.
Posłuchaj, gdy mówi o swoich
sprawach, okaż empatię.

2.Wartościowy czas, który
charakteryzuje się uważnością na siebie
nawzajem, wyłączną, niepodzielną
uwagą, gdy się odbywa, okazanie
zainteresowania tym co się dzieje u
drugiej osoby. 

Zrób listę prezentów, które lubi
bliska Ci osoba - słuchaj co jej się
podoba w ciągu roku. Jakie prezenty
do tej pory się jej spodobały?.
Dawaj prezenty bez okazji - testuj i
nie zrażaj się.

3. Prezent, inaczej dar - coś co bierzesz
do ręki i jest to dla Ciebie  widzialny
znak, że ten ktoś o tobie pamiętał,
pomyślał. 

Dotykaj bliską osobę w ciągu dnia,
gdy nalewasz kawy, wychodzisz do
pracy.
Przytul bliską osobę bez okazji.
Wymasuj jej ramiona.

4. Dotyk
Dla osób komunikujących tym językiem
miłości dotyk wyraża,  bycie
zauważonym, okazywanie bliskości,
bezinteresowności.

Zrób listę próśb, które usłyszałeś od
bliskiej osoby (czasem krytyki).
Wybierz jedną na tydzień i spełnij ją.
Poproś bliską osobę o zapisanie 10
rzeczy, które miałbyś zrobić w ciągu
miesiąca i nadanie im ważności od 1-
10. Zrób je w miarę swoich
możliwości zaczynając od
najważniejszych.

5. Praktyczna pomoc
Wyrażanie miłości poprzez np.
wyręczanie bliskiej osoby, pomagając jej
zarówno w rzeczach domowych jak np.
jakichś formalnościach. Załatwienie
trudnej sprawy. 

Kroki do rozpoznania swojego
języka miłości:
  
1.Wypełnić test na: www.mk-
pl.github.io/5-jezykow-milosci/
2. Obserwować o co sam/-a proszę
najczęściej?
3. Jak sam/-a wyrażam miłość? Co
zazwyczaj robisz, żeby pokazać
komuś, że go kochasz? Czy daję
prezent, czy przytulam, czy mówię
coś miłego, czy pomagam, czy
poświęcamy czas/uwagę
4.Co mnie najbardziej wkurza, rani
w zachowaniu bliskiej osoby? To
często odzwierciedla nasze
najgłębsze potrzeby emocjonalne.
Coś co nas bardzo uderza oznacza,
że coś jest dla nas bardzo ważne.

Warto obserwować jak
uwzględnienie języków miłości
wpływa na naszą relację.
Starać się posługiwać wszystkimi
choćby po trochę ze szczególnym
naciskiem na te nasze dominujące.

Afirmacja - miłe, dobre słowa,
mówiące o wsparciu, docenianiu, 
 wdzięczności (np. dziękuję, że ….,
cieszy mnie, gdy ….)
Mów każdego dnia inny komplement -
przez miesiąc.
Napisz list miłosny albo notatkę.
Skomplementuj bliską osobę w
towarzystwie (np. teściów, dzieci)

1.

https://mk-pl.github.io/5-jezykow-milosci/


Małżeństwo powinno się
traktować jak czynność

(sztukę), zajęcie,
któremu trzeba poświęcić

wiele czasu, energii,
ćwiczeń, żeby nauczyć

się je dobrze wykonywać. 

„Wsparcie w relacji
małżeńskiej”

(broszura)
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Ludzie mówią „czas, to
pieniądz”, a ja Wam

mówię „czas to miłość”
kard. Stefan Wyszyński



Zastanówcie się, co w ciągu tygodnia
robicie wspólnie, we dwoje (np. razem
jecie obiad, razem się modlicie,
chodzicie na randki, układacie wspólne
plany). Zapiszcie te czynności wraz z
czasem, jaki w waszej ocenie
poświęcacie na ich wykonanie.

1.

Uwaga, to nie ma być lista idealna ani lista
życzeń. To ma być lista czynności, które
rzeczywiście robicie, i czasu, który
naprawdę na nie poświęcacie.

2. Sporządźcie tę listę wspólnie i
policzcie, ile w sumie czasu spędzacie
razem w ciągu tygodnia (przeciętny czas).

3. A teraz przypomnijcie sobie inny
tydzień (nadal chodzi o normalne dni, nie
o wakacje), w którym z jakiegoś powodu
oboje mieliście wrażenie, że radzicie sobie
lepiej niż zazwyczaj. Chodzi o tydzień, w
którym czuliście, że jesteście sobie bliżsi
niż zwykle (wyjątkowy czas). Następnie
zadajcie sobie pytanie: “Czy w tamtym
tygodniu robiliśmy razem coś takiego, na
co zwykle nie mamy czasu?” Zapiszcie te
czynności.

4. Oceńcie, ile czasu na nie poświęciliście,
i zsumujcie liczby.

Żeby dostarczyć waszej relacji
energii, na którą zasługuje, musicie
rozpocząć pracę nad świadomym

wynajdywaniem tej ilości czasu dla
siebie nawzajem.

Ile czasu potrzeba do dobrego
funkcjonowania Twojego
małżeństwa? Ćwiczenie

Sposoby wspierania się w małżeństwie

Zobaczyć dobro, które mamy i ustanowić to
punktem ciężkości, punktem wyjścia.
Pozytywna perspektywa patrzenia,
nastawiania na nasz związek. Cieszenie się
ze wspólnych sukcesów i ich celebracja.
Aktualizacja bazy danych - obserwacja tego
co jest w nas, obiektywne spojrzenie w
jakim punkcie jesteśmy (bez oceny, ale z
szacunkiem i akceptacją), czego pragniemy,
o czym marzymy, dokąd zmierzamy?
Czym żyje współmałżonek? Żeby ożywić
relację trzeba być razem, a nie tylko obok
siebie. Budowanie relacji nie opiera się
wyłącznie na wymianie technicznych
informacji, kto zrobi zakupy, kto opiekuje
się dziećmi, kto kiedy pracuje. W relacji
bardzo ważne jest, by współmałżonkowie
wiedzieli o sobie nawzajem ważne rzeczy:
co przeżywa, z czym się boryka, czego się
boi, o co się troszczy.
Wzajemna pomoc zakłada równowagę
brania i dawania, też tego, że widzimy
siebie nawzajem i przychodzimy sobie na
pomoc jak w dobrym zespole. 
Metoda małych kroków.  Czasami może być
potrzebne zwolnienie tempa, wyluzowanie i
zaakceptowanie, że nie da się wszystkiego
na raz. Presja, ciśnienie, to rzeczy, które
często  blokują rozwój, szczególnie relacji.
Lepiej jest robić mniej, ale konsekwentnie
iść do przodu.
Intymność, jako element mocno spajający 
 małżonków, zwieńczający bliskość
małżeńską we wszystkich sferach
jednocześnie: ciała, uczuć, ducha, rozumu,
tworząc głęboką więź emocjonalną.
Współżycie staje się celebrowaniem życia i
miłości, które wspólnie tworzą
małżonkowie.

5. Następnie dodajcie do siebie
przeciętny czas spędzony razem oraz
“wyjątkowy” czas, i zapiszcie wynik.

Suma czasu, jaki zazwyczaj spędzacie
razem, oraz czasu “dodatkowego”,
który poświęcacie związkowi w
chwilach nieco większej bliskości,
wyznacza “zużycie czasu”. 

Wielkość ta określa, ile czasu każdego
tygodnia musicie poświęcić
małżeństwu, żeby funkcjonować
najlepiej jak to możliwe, dając wam
obojgu potrzebne poczucie bliskości.

Źródło: Szczęść Boże młodej parze, Greg i Lisa
Popcak
www.obdarowana.pl



 
Stworzeni z miłości i dla

miłości napotkaliśmy
wszyscy rzeczywistość
odbiegającą od świata

idealnego, gdy nie byliśmy
przez ludzi kochani na miarę

potrzeb naszego serca. 
Aby przetrwać jako dziecko
wytworzyliśmy specyficzne

mechanizmy obronne,
polegające na

„niewidzeniu” tego, co się
dzieje. Wytworzyliśmy JA

FAŁSZYWE

„Kryzys szansą na
rozwój”
(broszura)
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Kryzys jako moment pęknięcia JA
FAłSZYWEGO poprzez zderzenie
się iluzji z rzeczywistością, który

może zapoczątkować proces
rozwoju, powrotu do JA

PRAWDZIWEGO



Wypisz sobie co cię bardzo
wkurza w najbliższej osobie. 

Zastanów się, czy to nie jest tak,
że zachowanie tej osoby tak
bardzo Ci rezonuje, bo:

A) chciałabyś/-byś to też mieć,
B) nie akceptujesz takiego
zachowania u siebie (jeśli tak,
dlaczego?)

Bardzo często patrząc na tą osobę,
której zachowanie nas często
denerwuje widzimy jak w lustrze, coś
nad czym sami mamy popracować
(pokazuje to przestrzeń kryzysu do
rozwoju). 
Wtedy warto sobie zadać pytanie, czy
masz w sobie odwagę, by się temu
przyjrzeć, sprawdzić, zastanowić się,
czy wolisz założyć maskę i widzieć
problem u innych, ale nie u siebie.

Namierz swoją przestrzeń  do
rozwoju z kryzysu. Ćwiczenie 1

Wypisz listę ról jakie pełnisz w
życiu. 

Narysuj okrąg, który
odzwierciedla przestrzeń 24
godzin i określ procentowo jaką
część czasu poświęcasz na
każdą ze swoich ról. 

Adekwatny podział czasu na
wykonywanie określonych ról musi
być proporcjonalny do priorytetów.
Koło żeby jechać musi być
proporcjonalne. 

Rola nie powinna definiować całego
życia i przez to nie powinna stawać
się maską.

Źródło: Rozwój, jak współpracować z łaską,
Marcin i Monika Gajdowie

Kryzys (jako niespełnione
oczekiwania, rozczarowania)

pokazuje, że jest jakiś rozdźwięk
we wnętrzu, że jest coś co

potrzebuje opieki, że jest coś co nie
„gra”.  Potrzeba odwagi i

świadomego wyboru do zdjęcia
maski i skonfrontowania się z

rzeczywistością, co w
konsekwencji przynosi ulgę i
ukojenie, gdy godzimy się z

prawdą.. 

Namierz swoją przestrzeń  do
rozwoju z kryzysu. Ćwiczenie 2 



„Zanim rozpoczniesz
rozmowę zastanów

się, co chcesz
osiągnąć i czy ten
cel jest zgodny z

miłością, czyli
przyczyni się do
pogłębienia więzi

(komunii) i
zaowocuje dobrem”.

 
dr. Jacek Pulikowski

 

„Małżeńska taktyka
porozumienia”

(broszura)
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żona i miłośniczka śpiewu
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BIC: GENODE61FR1

 
Volksbank Freiburg

 
Paypal: poradniapmk@gmail.com

 



Kiedy oceniamy
intencję tylko na
poziomie własnych
odczuć możemy
zarówno odkryć prawdę,
jak i się mylić (więc
warto weryfikować np.
pytaniami).
Język niewerbalny
dostarcza nam
informacji, które
indywidualnie
interpretujemy.
Tendencja do częstego
nieświadomego
założenia, że inni czują
i odbierają świat w taki
sam sposób, jak ja, 
Aluzje, porównania,
miny

Źródła nieporozumień 
(gdy to co czujemy i
widzimy podczas rozmowy
jest czasem ważniejsze od
przekazywanej nam treści)

Czy masz na myśli to
i to?
Czy dobrze
rozumiem, że?
Czyli chcesz mi
powiedzieć, że?
Wyjaśnij mi to raz
jeszcze.

Ostatecznie: Nie
rozumiem Cię, mimo
wszystko powiedz czego
oczekujesz ode mnie?

Taktyka komunikacji 
(w  celu uniknięcia 

 nieporozumień)
Każda ze stron
wypisuje na kartce 
 dwa najważniejsze
oczekiwania wobec
współmałżonka na
teraz. 
Wymiana kartkami.
Wybór po jednym
oczekiwaniu u każdej
ze stron.
Wspólne omówienie
wybranych oczekiwań
z zastosowaniem 
 wszystkich punktów
"Taktyki
komunikacji"

Ćwiczenie - czego od
Ciebie (Mężu/Żono)
oczekuję 

Instrukcja:



Jedna rozmowa =
jeden temat
(przygotować listę
trudnych kwestii  i
za każdym razem
wybrać i skupić się
na jednej).
BEZ ŚWIADKÓW!
Wybrać najlepszy
czas dnia, gdy nie
jesteśmy zmęczeni i
głodni.
Odpowiednie
MIEJSCE np. fotele
Trzymamy się
"kluczy"
komunikacji

Pokłóćmy się razem w
pokoju (warunki): Otwartość na nowe

rozwiązania.
Mówiąc miej kontakt
wzrokowy ze
współmałżonkiem 
 (spójność mowy z
ciałem).
Nazwij swoje UCZUCIA
(zawsze dobre, tylko
czasami
przyjemne/nieprzyjemne,
dopiero czyny pod ich
wpływem są dobre lub złe
moralnie).
Okaż EMPATIĘ.
ZAAKCEPTUJ siebie i
współmałżonka.

Klucze komunikacji

Żebym rozpoczął/-
eła trudną rozmowę
z Tobą potrzebuję
...
W rozmowie z Tobą
otwiera mnie ...
Kluczem bym
zechciał/-ła podjąć
konflikt jest ...

Ćwiczenie - dokończ
zdanie:

Wymień sposoby radzenia
sobie ze złością, gniewem,

napięciem, rozgoryczeniem,
zawodem, by na nowo

uzdolnić ciało do rozmowy, do
spotkania: ….

Źródło: Strona Facebook
Mądrzy pod PRĄD

Małżeństwo trenerów Beata i Marcin
Mądrzy



Dzieciństwo, w którym 
 zaspokajane są

podstawowe potrzeby
emocjonalne dziecka, to

czynnik ochronny,
zdrowa baza, z którą
będzie wchodziło w

dorosłość.
 

www.dziecięcapsychologia.pl

„Jazda bez trzymanki”
- jak towarzyszyć

nastolatkowi w drodze
dojrzewania

(broszura)

 
PROWADZĄCA

Mirosława Petremant-
Staniewska

z wykształcenia europeistka, z
zamiłowania trener grup

rozwojowych, prywatnie szczęśliwa
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miroslawa.staniewska@gmail.com

Od wszelkiego zła wasza miłość
(mamy i taty) jest większa! 

Wiesław Gajewski
(Kongres rodzin polonijnych)
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Volksbank Freiburg

 
Paypal: poradniapmk@gmail.com

 



Etapy rozwoju
psychospołecznego  człowieka 

wg  Erika Eriksona 

Wiek: 0-1,5 roku
Kryzys: ufność vs nieufność
Właściwe rozwiązanie: podstawowe
poczucie bezpieczeństwa
Niewłaściwe rozwiązanie: niepewność, lęk

Wiek:  Wczesna dorosłość
Kryzys: Intymność vs izolacja
Właściwe rozwiązanie: zdolność do
nawiązywania bliskich więzi i zaangażowania
się wobec innych
Niewłaściwe rozwiązanie: poczucie
osamotnienia i separacji, zaprzeczenie
potrzebie bliskości

Wiek: późna dorosłość
Kryzys: integralność ego vs rozpacz
Właściwe rozwiązanie: poczucie pełni
Niewłaściwe rozwiązanie: podstawowa
satysfakcja z życia

Wiek: Adolescencja
Kryzys: Tożsamość vs pomieszanie ról 
Właściwe rozwiązanie: Poczucie siebie jako
osoby
Niewłaściwe rozwiązanie: poczucie
fragmentacji własnego „ja”, niejasne poczucie
siebie

Wiek: 3-6 lat
Kryzys: Inicjatywa vs poczucie winy
Właściwe rozwiązanie: zaufanie so siebie
jako inicjatora i twórcy
Niewłaściwe rozwiązanie: poczucie braku
własnej wartości

Wiek: 6 - okres dojrzewania
Kryzys: kompetencja vs poczucie niższości
Właściwe rozwiązanie: opanowanie
podstawowych umiejętności intelektualnych i
społecznych
Niewłaściwe rozwiązanie: brak pewności
siebie, poczucie klęski

Wiek: Średnia dorosłość
Kryzys: Produktywność vs stagnacja
Właściwe rozwiązanie: koncentracja troski
poza „ja” - na rodzinie, społeczeństwie,
przyszłych pokoleniach
Niewłaściwe rozwiązanie: troska o siebie,
brak orientacji na przyszłość

Żródło:
http://stareaneksy.pwn.pl/psychologia/stadiaer.php

Kryzys rozumiany jest w tej teorii jako konieczność
wypracowania nowych form przystosowania się do
środowiska i realizacji naszych potrzeb.

Bunt i „mocowanie się”, np. wyrażanie
odmiennego zdania od rodziców,
udowadnianie swojej racji 
Kochać i być kochanym
Odkrywanie talentów i zdolności
Wolność osobista
Marzenia i ideały

Co „kręci” nastolatka: 

Neurohormonalny skok pokwitaniowy
Uczuciow idealizacja obiektów -
postrzeganie świata przez uczucia, a nie
racjonalne myślenie.
Reorientacja pozioma - relacje z
rówieśnikami nabierają większego priorytetu
niż wcześniej z rodzicami. 
Porzucanie bezpiecznej bazy (szukanie
własnych drug) 
Uwolnienie intelektualnej wyobraźni

Co „kręci” nastolatkiem: 

Źródło: Kolczasty nastolatek, Wiesław Gajewski. Kongres
rodzin polonijnych



„Jazda bez trzymanki”
Towarzyszenie nastolatkowi na

wzór nauki na prawa jazdy

Rodzic: w roli Instruktora jazdy 
Nastolatek: w roli ucznia 

ZNAKI DROGOWE - Instruktor
przypomina  o zasadach (granicach) -
„znakach drogowych”: zakazu, nakazu,
ostrzegawcze. Ważne, by zasady były
dostosowane do realiów życia (np. nie
jedziemy 30 km/h na autostradzie).

Elementy wspólnej „trasy jazdy”: 

BOCZNE ULICE - naturalnym
zachowaniem nastolatka jest
interesowanie się alternatywnymi
drogami, szukanie przygód.

To, że skręca w boczną uliczkę, nie znaczy,
że trzeba panikować. Trochę się pokręci i
wraca na główną drogę. 
Tu zasada jest taka, że dorosły cierpliwie
czeka, nie wchodzi z nastolatkiem w boczne
zjazdy.

CPN („tankowanie”/„ładowanie
akumulatorów”), to przestrzeń na
realizację pasji nastolatka, to jego
odskocznia, bardzo ważne miejsce.
Można tu „sprawdzać ciśnienie w kołach,
umyć szyby, odkurzyć” wnętrze.

POLICJANT DROGÓWKI, stoi na
straży przestrzegania zasad ruchu
drogowego dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Rodzic przybiera rolę
„policjanta” w sytuacji, gdy należy 
 egzekwować wywiązywanie się z
ustalonych  wcześniej zasad, szanowania
granic. Tym samym uczy nastolatka, że
w dorosłym życiu trzeba się liczyć z
konsekwencjami swoich zachowań.
Ważne, by wystawiając „mandat” nie
karać nastolatka pasją, tym co mu daje
siłę.  

PARKING - przy trasie są parkingi -
czas na odpoczynek. Nastolatek w tym
okresie może potrzebować więcej
czasu np. na sen niż dorosły (kwestia
zmian w ciele, hormonów). Jeśli
nastolatkowi zdarza się dłużej pospać
to ok, nie panikujemy, że rośnie leń i
nic nie robi”.

BAR – Nastolatki uwielbiają jeść. Tu
można uczyć nawyków zdrowego
żywienia, razem gotować i doceniać,
że nastolatek to potrafi. Też można
wyskoczyć na wspólne jedzenie do
knajpki, restauracji. To też może być
dobre miejsce do rozmowy -
budowania relacji.



WESPRZYJ NAS:

Familiaris e.V.
 

IBAN: DE41680900000044512300
 

BIC: GENODE61FR1
 

Volksbank Freiburg
 

Paypal: 
poradniapmk@gmail.com

 

Nasze życie składa się ze
strun, żeby zagrało trzeba
nauczyć się na nich grać

 

„Rób to co kochasz”
(odkrywanie potencjału

osobistego)
broszura
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Staniewska

z wykształcenia europeistka, z
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rozwojowych, prywatnie szczęśliwa
żona i miłośniczka śpiewu

 
Kontakt:

miroslawa.staniewska@gmail.com

Do sukcesu – rozumianego
jako poczucie sensu i

spełnienia  – prowadzą schody,
a nie winda. 

Mira Jankowska
autorka warsztatów
„Nieodgadniona” 



Pasja kluczem do spełnienia 
(robiąc to, co się kocha)

Warto znaleźć coś, co będzie dopasowane
do Twojego wnętrza, coś co jest
rzeczywiście Twoim pragnieniem,
ukrytym talentem. 
Bywa tak, że zaczynamy odkrywać jakąś
pasję w sobie, zaczynamy ją realizować,
wkładamy pewien wysiłek i nie widzimy
efektów albo te efekty są bardzo małe.
Jeśli do tego dochodzą jeszcze jakieś głosy
krytyczne z zewnątrz, że „nie warto tym
się zajmować”, „nie trać na to czasu”, to
realizowanie takiej pasji może być
naprawdę bardzo trudne. Porażka jest
wpisana w sukces. Nie poddawaj się!
To co robisz ma wartość ze względu na to,
że jest tam włożony twój wysiłek, twój
czas, twoje zaangażowanie i nie musi to
być coś wielkiego.
Warto jest mieć coś takiego co będzie dla
nas pewną odskocznią od codzienności -
coś co będzie nasze, co będzie nam dawało
satysfakcję. Każdy może coś takiego w
sobie odkryć.

Pierwsza noga, to ja – to, co we mnie jest
dobre, piękne, moja niepowtarzalność,
wyjątkowość, oraz to, nad czym muszę
jeszcze popracować. Kiedy uruchamiam
własne talenty, zdolności i pasje,
dostrzegam je i doceniam, to automatycznie
widzę piękno i bogactwo także w drugim
człowieku. Przestaję mu zazdrościć czy
porównywać się z nim. Porównuję się
jedynie sama ze sobą: tą, jaką jestem teraz,
z tą jaką byłam kiedyś. 
Druga noga stołu, to DRUGI CZŁOWIEK
jego zjawiskowość i niepowtarzalność.
Trzecia noga, to współpraca. Świadomi
własnych zasobów, talentów, uzdolnień i
bogactwa wewnętrznego możemy tworzyć
siatkę, w którą łowi się dobro. Razem
możemy więcej. 
Czwarta noga – przekształcanie
rzeczywistości

Filozofia stołu na 4 nogach:

Nie bój się błędów, nie bój się być
twórczym
Twoja praca twórcza ma wartość
Odważ się bawić
Dbaj o umysł/inspiruj się
Nie zabijaj swojej
twórczości/potencjału
Nie porównuj się z innymi, rób swoje
Troszcz się o siebie
Uwierz/zaufaj w siebie
Nie zostawaj sam, nie zatrzymuj się na
swoich lękach i ocenach

9 przykazań osoby twórczej:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mogłabym być twórcza
gdybym … 

 
STWÓRZ WARUNKI DO

ROZWOJU I TWÓRCZOŚCI

Źródło: ”Nieodgadniona”, warsztaty autorstwa
Miry Jankowskiej;
„Archipelag Skarbów”, Instytut Profilakyki
Zintegrowanej
”Trening twórczości”, Małgorzata Bechler 




