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CO  S Ł Y S Z Y  
K A Ż D E  UCHO

Pomyśl, co w tym komunikacje,
może usłyszeć każde z uszu, jak
można odebrać ten komunikat na
każdej płaszczyźnie komunikacji.

Co słyszy ucho rzeczowe? (jakie są fakty)

Co słyszy ucho apelowe? (o jakie działanie jest wymagane)

MĄŻ: SMUTNYM TONEM DO ŻONY: 
"MYŚLĘ, ŻE NIE WARTO JECHAĆ NA TEN URLOP. OSTATNIO
BARDZO DUŻO WYDALIŚMY NA TWOJĄ FIRMĘ, WIĘC MOŻNA
BY BYŁO TERAZ OSZCZĘDZIĆ. MYŚLĘ, ŻE POWINIEN NAM
WYSTARCZYĆ WYJAZD NA WEEKEND."
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CO  S Ł Y S Z Y  
K A Ż D E  UCHO

Pomyśl, co w tym komunikacje,
może usłyszeć każde z uszu, jak
można odebrać ten komunikat na
każdej płaszczyźnie komunikacji.

MĄŻ: SMUTNYM TONEM DO ŻONY: 
"MYŚLĘ, ŻE NIE WARTO JECHAĆ NA TEN URLOP. OSTATNIO
BARDZO DUŻO WYDALIŚMY NA TWOJĄ FIRMĘ, WIĘC MOŻNA
BY BYŁO TERAZ OSZCZĘDZIĆ. MYŚLĘ, ŻE POWINIEN NAM
WYSTARCZYĆ WYJAZD NA WEEKEND."

Co słyszy ucho drażliwe? (jaki jest stosunek do odbiorcy)

Co słyszy ucho terapeutyczne? (jaki jest stan nadawcy)
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J A K I E  GR Y
S T O S U J E S Z

Spróbuj przypomnieć sobie
sytuację, w której mogłaś stosować
jedną z gier "Zobacz". Wobec
kogo się tak najczęściej
zachowujesz? zastanów się jak się
wtedy czujesz?

GRA W : ZOBACZ CO MI ZROBIŁAŚ!

Np. oskarżasz drugą osobę, że jesteś smutna, że cię skrzywdziła,
zraniła swoją odmową, lub zachowaniem niezgodnym z Twoimi
oczekiwaniami. Chcesz by czuła się winna. 
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J A K I E  GR Y
S T O S U J E S Z

Spróbuj przypomnieć sobie
sytuację, w której mogłaś stosować
jedną z gier "Zobacz". Wobec
kogo się tak najczęściej
zachowujesz? zastanów się jak się
wtedy czujesz?

GRA W : ZOBACZ ILE DLA CIEBIE ROBIĘ!

Poświęcasz się i oczekujesz wdzięczności i uwielbienia, a
jak go nie ma, twierdzisz, że inni Cię wykorzystują, że jesteś
za dobra, cały czas wypominasz jak wiele robisz i jak się
starasz a tu takie coś w zamian...
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J A K I E  GR Y
S T O S U J E S Z

Spróbuj przypomnieć sobie
sytuację, w której mogłaś stosować
jedną z gier "Zobacz". Wobec
kogo się tak najczęściej
zachowujesz? zastanów się jak się
wtedy czujesz?

GRA W : ZOBACZ CO PRZEZ CIEBIE ZROBIŁAM!

Obwiniasz innych za swoje niewłaściwe zachowania, najczęściej
popełnione w złości. Wypominasz drugiej osobie, że
doprowadziła cię do takiego stanu, że to nie twoja wina, że np.
kogoś uderzyłaś, albo powiedziałaś pare słów za dużo.
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J A K I E  GR Y
S T O S U J E S Z

A teraz spójrz, na to, co możesz
czuć kiedy stosujesz taką grę (ty lub
ktoś, kto ją stosuje wobec Ciebie. 
Pomyśl jak ci z tym? Zgadza się?
Czy byłabyś w stanie następnym
razem wyrazić to wprost?

GRA W : ZOBACZ CO MI ZROBIŁAŚ!

Nie umiem wyrażać swoich potrzeb, bardzo boję się też odrzucenia.
Każda twoja odmowa powoduje moje cierpienie. Wiem, że masz prawo do
swoich uczuć, decyzji, to ja nie potrafię tego udźwignąć, więc
przerzucam to na ciebie, żeby zmusić cię do bycia ze mną bliżej. 

GRA W : ZOBACZ CO PRZEZ CIEBIE ZROBIŁAM!

To nie Twoja wina, ja nie panuje nad swoimi emocjami i nad tym
co w emocjach robię. Jest mi potem strasznie wstyd, ale nie chce
się do tego przyznać, bo boję się, że wtedy mnie odtrącisz. Dlatego
przerzucam swój wstyd na ciebie. Ale to ja mam problem. 

GRA W : ZOBACZ ILE DLA CIEBIE ROBIĘ

Myślę, że nie zasługuję na wiele, ale kiedy dużo daję i się
poświęcam, mam poczucie, że mogę zasłużyć na akceptację, miłość.
Kiedy jednak nikt tego nie dostrzega, czuje się odtrącona i potwierdza
się mój lęk, Wolę jednak go przerzucić na dugą osobę, żeby się do
tego nie przyznać. 
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PO DO B I E Ń S TW A

Pomyśl o osobie, którą niedawno
poznałaś i skojarzyła się ona
Tobie z kimś bliskim/znanym.
Następnie spróbuj zastanowić się
nad poniższymi pytaniami. 

Jakie nastawienie miałaś / jakie przypisałaś cechy do tej osoby? 

Czy zauważone podobieństwo wpłynęło na komunikację? Jak?

Jakie pozytywne "podobieństwa" najcześciej wyłapujesz?

Jakie negatywne "podobieństwa" najcześciej wyłapujesz?
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OD R Ę BNO ŚĆ

Pomyśl czy poniższe zdania
wydają się Tobie zgodne z Tobą?  
Dopisz swoje przekonania w stylu
"Każdy, wszyscy, to oczywiste"

Spróbuj przeformułować te przekonania, z którymi się zgadzasz na
takie, w których uwzględniasz zasadę odrębności.

TAK NIEKażdy powinien pamiętać o urodzinach swoich bliskich

TAK NIEKiedy ktoś zmienia temat to znaczy, że ma mnie gdzieś

TAK NIEPartner powinien znać mnie na tyle, by wiedzieć co lubię

TAK NIEKiedy druga osoba jest smutna, to wiadomo jak się zachować

TAK NIEKażdy lubi niespodzianki

PRZYKŁAD:

Każdy powinien pamiętać o urodzinach swoich bliskich

Ja staram się zawsze pamiętać o urodzinach swoich bliskich, to dla
mnie ważne, ale są ludzie, którzy mogą do tego nie przykładać
wagi, lub po prostu zapominają w natłoku zajęć. 
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OD R Ę BNO ŚĆ

Poniżej wypisz swoje przekonania
zakładające, że każdy ma tak
samo a obok, to jak brzmiałyby, 
z uwzględnieniem odrębności.

PRZEKONANIE ZAKŁADAJĄCE
JEDNOLITOŚĆ 

PRZEKONANIE ZAKŁADAJĄCE
ODRĘBNOŚĆ 
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OB S E RWU J  SWO J Ą
PO S T AW Ę

Zaobserwuj swoją komunikację
niewerbalną, kiedy rozmawiasz z
różnymi typami osób, w różnych
okolicznościach. Zastanów się, czy
pomaga ona Tobie w komunikacji?
Czy Twoje komunikaty są spójne?  

TWOJA KOMUNIKACJA NIEWERBALNA:

 Z osobami, przy których czuję się komfortowo

 Z osobami, przy których nie czuję się komfortowo
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OB S E RWU J  SWO J Ą
PO S T AW Ę

Czy jest coś co chciałabyś zmienić w
sposobie Twojej niewerbalnej
komunikacji? 
Wybierz jedną rzecz i spróbuj
zaplanować jak będziesz ją
wrażała, w kontakcie z daną osobą.

CHCIAŁABYM ZMIENIĆ:

np. utrzymywać kontakt wzrokowy, nie uciekać wzrokiem, panować
nad głosem, oddychać spokojnie itp.
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NA R Y S U J  F I G U R Ę

Poproś bliską osobę, żeby
wykonała to Ćwiczenie razem z
Tobą. Niech narysuje dwa
geometryczne, proste rysunki np.

Ćwiczenie A

Osoba, z która wykonujesz ćwiczenie ma na celu opisać Tobie co widzi
na rysunku, tak byś mogłą go odwzorować na kartce. UWAGA! Nie
możesz zadawać pytań, kieruj się tylko tym co słyszysz. Postaracie się
wykonać to zadanie w 2 minuty. 

Rysunek A
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NA R Y S U J  F I G U R Ę

Poproś bliską osobę, żeby
wykonała to Ćwiczenie razem z
Tobą. Pobierz materiał A i B, ale
nie zaglądaj do niego. Przekaż
rysunki osobie, z którą będziesz
wykonywać ćwiczenie. 

Ćwiczenie B

Tym razem, osoba, z którą wykonujesz ćwiczenie przekazuję Ci
informację co jest na rysunku B. Różnica w stosunku co do poprzedniego
zadania polega na tym, że tym razem możesz zadawać pytania.
Postarajcie się wykonać to ćwiczenie w 2 minuty. 

Rysunek B

Na końcu porównaj oba rysunki z oryginałami. Możecie omówić jak
poszło i co było trudne. 



www.nataliasadownik.pl

J A K I E  W I D Z I S Z
Z A SO B Y

Pomyśl, jakie ukryte zasoby
(cechy, możliwości, wartości)
kryją się w osobie, która mówi
poniższą wypowiedź. 
Próbuj to ćwiczenie także w
relacji z bliskimi. 

NIE CIREPĘ NAUKI ZDALNEJ, MAM DOŚĆ TEGO
KOMPUTERA, TYLE PŁACE ZA TE STUDIA I CO Z TEGO
MAM. NIE MA JAK SIĘ SKUPIĆ, POZIOM JEST ŻENUJĄCY,
WSZYSCY MNIE WKURZAJĄ BO ZADAJĄ GŁUPIE PYTANIA.
PO CO JA W OGÓLE TAM POSZŁAM, NA TE STUDOA. 

Co jest dla niej ważne? Jakie może mieć pozytywne cechy? 

WYPOWIEDŹ NARZEKAJĄCA:
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P A R A F R A Z A

Poćwicz parafrazę, do każdego z
poniższych zdań dopisz swoje, które
wyraża to jak zrozumiałaś dugą
osobę. Spróbuj użyć słów jak:
"Słyszę", "Nie wiem, czy dobrze
zrozumiałam?, "Czy to tak..., że?"

ZDANIE ROZMÓWCY TWOJA PARAFRAZA

Jestem dzisiaj potwornie
zmęczona,  w pracy byłą
masakra, znowu pokłóciłam się
z Anią 

Nie wiem co robić, jestem
totalnie rozbita,  boję się, że
mnie przez tą sytuację zwolnią

Myślę, że studia wyższe nie mają
sensu, masa ludzi traci tyle lat a
potem i tak nie pracują w
zawodzie, kolega już pracuje i
zarabia krocie a ja co?

Zaraz wybuchnę i coś rozwalę, nie
wiem jak ona mogła mi to zrobić!
Rozumiesz to? Chce mi się
krzyczeć i płakać jednocześnie
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5  POWODÓW

Spróbuj zastanowić się nad
powodami, dla których ludzie
mają prawo wyrażać potrzeby
ale i odmawiać ich spełnienia.

Wymień 5 powodów, dla których chcesz wyrażać swoje potrzeby:

Wymień 5 powodów, potwierdzających, że ludzie zasługują na to, by
wyrażać swoje potrzeby:

Wymień 5 powodów, dla których ludzie mogą odmówić:
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KOMUN I K A T  J A

Spróbuj określić, który komunikat,
to komunikat typu Ja, a który to
komunikat typu Ty. 

Uważam, że jesteś totalnie nieodpowiedzialny1.

2. Chciałabym, żebyśmy spędzali ze sobą więcej czasu

3. Nie lubię kiedy się spóźniasz

4. Na maxa mnie dziś wkurzyłeś kiedy powiedziałeś do mnie "ty wariatko"

5. Uważam, że nie powinieneś spotykać się z kolegami co piątek 

JA TY

JA TY

JA TY

JA TY

JA TY

6. Myślę, że Tobie  w ogóle na mnie nie zależy JA TY

7. Bardzo ważne jest dla mnie, żebyś pamiętał o moich urodzinach JA TY

OPIS SYTUACJI, ZACHOWANIA

WYRAŻENIE POTRZEBY, UCZUCIA

SKUTKI/OCZEKIWANIA

Następnie przekształć komunikaty Ty na komunikaty Ja, który będzie
zawierał wszystkie składniki takiego komunikatu.

PRZYKŁAD:
Uważam, że jesteś totalnie nieodpowiedzialny

W zeszłym tygodniu wydałeś całą wypłatę w ciągu 3 tygodni na nowy sprzęt i brakowało
nam na ratę kredytu i musiałam wziąć z pracy zaliczkę, było mi wstyd.

Bardzo potrzebuje czuć się bezpiecznie pod kątem finansów i nie musieć się dodatkowo
zapożyczać. Chciałabym najpierw opłacać stałe wydatki a dopiero nadwyżkę
przeznaczać na dodatkowe potrzeby. To dałoby mi poczucie kontroli i stabilizacji, której
potrzebuję. 

Bardzo bym chciała, żebyś konsultował ze mną tego typu wydatki i żebyśmy razem starali
się kontrolować nas budżet, może porozmawiamy o tym co możemy zrobić by taka
sytuacja nie miała już miejsca? 
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KOMUN I K A T  J A

Przekształć komunikaty Ty na
komunikaty Ja, który będzie
zawierał wszystkie składniki
takiego komunikatu.

Nr 

OPIS SYTUACJI, ZACHOWANIA

WYRAŻENIE POTRZEBY, UCZUCIA

SKUTKI/OCZEKIWANIA

Nr 

OPIS SYTUACJI, ZACHOWANIA

WYRAŻENIE POTRZEBY, UCZUCIA

SKUTKI/OCZEKIWANIA
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KOMUN I K A T  J A

Przekształć komunikaty Ty na
komunikaty Ja, który będzie
zawierał wszystkie składniki
takiego komunikatu.

Nr 

OPIS SYTUACJI, ZACHOWANIA

WYRAŻENIE POTRZEBY, UCZUCIA

SKUTKI/OCZEKIWANIA

Nr 

OPIS SYTUACJI, ZACHOWANIA

WYRAŻENIE POTRZEBY, UCZUCIA

SKUTKI/OCZEKIWANIA
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Z A K AMU F L OWAN A
PO T R Z E B A

Pomyśl, jakie ukryte potrzeby
mogą kryć się za poniższym
komunikatem? Spróbuj je nazwać.
Jaka jest szansa, że osoba, która
to mówi, właśnie tego
potrzebuje? Poćwicz też z bliską
osobą, wychwytywanie potrzeb z
jej komunikatów.

MAM TEGO DOŚĆ! CIĄGLE MNIE POUCZASZ I SPRAWDZASZ CZY
NA PEWNO WSZYSTKO DOBRZE ZROBIŁAM. JESTEŚ TOTALNIE
NADOPIEKUŃCZA I MĘCZYSZ MNIE SWOIM ZACHOWANIEM I

KRYTYKOWANIEM, ŻE TO ŹLE, TAMTO ŹLE. NIE DAJE RAZY Z TOBĄ
WYTRZYMAĆ. ZACZNIJ ŻYĆ SWOIM ŻYCIEM TO MOŻE NIE

BĘDZIESZ SIĘ TAK NUDZIĆ I ZAJMOWAĆ MOIM

Jakie mogą być ukryte potrzeby oskarżającej osoby?

WYPOWIEDŹ OSKARŻAJĄCA:
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UWA Ż AM ,  Ż E . . .

Spróbuj przekształcić poniższe
zdanie na dany temat w zdanie
nie oceniające, używając
komunikatu typu JA. 
Możesz też dopisać swoją
prywatną opinię jako odpowiedź.

Uważam, że Anita zachowała się karygodnie, powinna przekazać 1%
podatku na chorego kuzyna a nie na schronisko. 

PRZYKŁAD:

Według mnie ludzie, którzy się nie szczepią to skończeni idioci. 

Osobiście się zaszczepiłam i uważam, że moja decyzja  
jest słuszna, gdyż cenię sobie naukę i zdrowie swoje. W ten sposób
wyrażam swoją odpowiedzialność społeczną. 

ZAMIEŃ NA NIEOCENIAJĄCĄ OPINIĘ Z KOMUNIKATEM JA:
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UWA Ż AM ,  Ż E . . .

Spróbuj przekształcić poniższe
zdanie na dany temat w zdanie
nie oceniające, używając
komunikatu typu JA, który nie
krzywdzi. 
Możesz też dopisać swoją
prywatną opinię jako odpowiedź.

Jak możesz mówić, że osoby homoseksualne są chore? Jesteś zupełnie
bezduszna czy po prostu głupia a może sama jesteś chora? 

ZAMIEŃ NA NIEOCENIAJĄCĄ OPINIĘ Z KOMUNIKATEM JA:

Ludzie otyli są leniwi, każdy tylko się usprawiedliwia "hormonami"

Kobieta która jest tyle lat sama, ma jakiś problem psychiczny, to
nienormalne. 
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ODD A J  CO
DO S T A Ł A Ś

Spróbuj zapisać odpowiedź
demaskującą (oddać co osoba
robi) na poniższe bierno-
agresywne komunikaty. 

BIERNA AGRESJA ODDANIE

Niektórym, to nie można ufać...

Córka sąsiadów wiesz
odwiedza ich co weekend. 

NIektóre kroje sukienek, nie
powinny być noszone przez
niskie osoby.

Czy jesteś dumna z tego co
zrobiłaś? Serio według Ciebie
to było ok? 

Ty to jak zwykle, zupełnie nie myślisz
jak podejmujesz decyzje.

PRZYKŁAD:

Kiedy mówisz, że niektórym nie
można ufać i nie precyzujesz,
zastanawiam, się czy masz
mnie na myśli? 
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MO J E  S T R A T E G I E
W  KON F L I K C I E

Pomyśl o sytuacji, w której
niedawno byłaś z kimś w
konflikcie. Zastanów się jaka
strategia była tobie najbliższa i
opisz dlaczego? Odpowiedz na
poniższe pytania. 

PODCZAS KONFLIKTU NAJCZEŚCIEJ STOSUJĘ STRATEGIĘ:

Jaką strategię stosujesz najczęściej i dlaczego?

RYWALIZACJI UNIKANIA KOMPROMISU AKOMODACJIWSPÓŁPRACY

Co jest Twoją mocną stroną podczas sytuacji konfliktowej?
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MO J E  S T R A T E G I E
W  KON F L I K C I E

Pomyśl o sytuacji, w której
niedawno byłaś z kimś w
konflikcie. Zastanów się jaka
strategia była tobie najbliższa i
opisz dlaczego? Odpowiedz na
poniższe pytania. 

Czego najbardziej się obawiasz w sytuacji konfliktowej?

Jak bliska osoba widzi Ciebie w konflikcie?

Jakiego stylu najbardziej chciałabyś się nauczyć do rozwiązywania
konfliktów i dlaczego?


