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E M I L I A  K U L PA - N O WA K  

J O A N N A  B E R E N D T



W P R O WA D Z E N I E  D O  P O R O Z U M I E N I A  B E Z  P R Z E M O C Y  

I. M O D U Ł  -  K I L K A  S ŁÓ W  O  ŚW I E C I E  N V C  I  „ FA K T Y ”  

1. Lekcja 1 - jaki jest świat 

Podobno świat jest zły, pełno w nim wojen, niepokoju, powstań, zamachów, a ludzie kłócą 
się ze sobą, walczą. Rodzą się już z tą skłonnością do zła, dzieci się biją, wyrywają sobie 
zabawki, a potem tylko patrzą, jak uniknąć obowiązków, jak kogoś oszukać, jak pokazać 
słabszym, gdzie jest ich miejsce. Podobno, gdy nie jesteśmy w pełnej gotowości, by się 
odegrać, odeprzeć atak, przegramy, a inni to wykorzystają. Takie poglądy słychać  
zaskakująco często w różnych kontekstach obecnej rzeczywistości. Gdy rodzice wahają się, 
jaką drogę wychowawczą obrać, gdy politycy lub socjologowie dyskutują o przemianach 
społecznych i o tym, czy jesteśmy bezpieczni.  

Istnieje też pogląd przeciwstawny, że natura ludzka jest dobra i nastawiona na wzbogacanie 
swojego i innych życia, że kluczem naszego szczęścia i spełnienia są relacje, oparte na cieple 
i bliskości, akceptacji i zaufaniu. A także, że świat się dynamicznie zmienia, że nasze dzieci 
będą żyły w innych realiach niż my. Co więcej, że ludziom potrzebna jest inteligencja 
emocjonalna bardziej niż wiedza, a empatia bardziej niż psychoterapia, a obecność drugiej 
osoby i jej otwarte serce może pomagać w wydobywaniu tego, co w ludziach najpiękniejsze. 
Ktoś inny dorzuci nadzieję na wyeliminowanie głodu na Ziemi, pojednaniu narodów, 
perspektywę rozwoju technologii służącą rozwojowi ludzkości i naszej planety Ziemi. 
Wydaje się, że świat jest taki, jakim chcemy go widzieć i jeśli nastawimy się pozytywnie, to 
skupimy się na tych dobrych objawach zmian, a jeśli negatywnie, to zobaczymy jedynie 
wojny i akty terroru. 

Porozumienie bez Przemocy jest podejściem, w którym staramy się nie wartościować, nie 
oceniać, czy świat jest dobry czy zły, nie klasyfikować i nie nakładać etykietek. Zamiast tego 
mówimy o tym, co naturalne i tym, co nawykowe. Co służy życiu, a co nie służy, o tym, co 
pomaga budować kontakt i relację, o jakich marzymy, a co zmniejsza prawdopodobieństwo 
takiego kontaktu. 

Gdy piszemy o tym, co naturalne mamy na myśli wszelkie działania zgodne z naturą ludzką, 
czyli to, że ludzie chcą i lubią pomagać innym, wnosić w życie innych jakąś wartość, działać 



z misją, przesłaniem, wpaść do sąsiadki z góry z zakupami, wrzucić banknot do świątecznej 
puszki. Nawykowe, wyuczone zaś jest działanie wynikające ze spektrum walki - wojna 
domowa, walka o władzę, walka z uzależnieniem, słodyczami, z dzieckiem, kilogramami. O 
efekty w pracy, wynik, nagrodę roczną. O dobre relacje. O przyszłość. O koniec głodu na 
świecie. Jesteśmy otoczeni tą walką, wojną, nie zauważamy już nawet, że ciągle musimy o 
coś walczyć. Tymczasem pozostawanie w ciągłym stanie wojny jest męczące, wręcz 
wykańczające. Stresuje, napawa lękiem, często naraża na porażkę. 

Jeżeli świat nie jest ani dobry, ani zły, to jaki jest? Porozumienie bez Przemocy pokazuje, że 
nasza ocena nie zmieni świata, jeśli nazwiemy go dobrym lub złym, dziwacznym, trudnym, 
zmieniającym się zbyt dynamicznie lub zbyt wolno, to nic nie wniesie. Nazwanie pozostanie 
etykietą, słowem. Tymczasem świat jest dokładnie taki, jaki jest. Jeśli spróbujemy dostrzec 
go właśnie takim, bez osądów, nazw, określeń, to łatwiej nam będzie zobaczyć, co się kryje 
głębiej. Głębiej w nas i w innych ludziach. Bo świat tworzą ludzie z ich uczuciami, 
potrzebami, działaniami i myślami. Ludzie czasem idą na wojny a czasem sieją pokój, nasze 
postępowanie tworzy świat. 

W tym sensie naturalne nie tylko jest to, że chcemy mieć łączność z naszą radosną energią, 
jasną stroną i wzbogacać życie nasze i innych. Także to, że nasze działanie ma głębszy sens, 
niż tylko nawykowe reakcje i tłumione pragnienia. Wiele ludzi na świecie od urodzenia uczy 
się, że trzeba być grzecznym, miłym, ładnie odpowiadać, pomagać, być odpowiedzialnym, 
dawać przykład, rezygnować z miłych rzeczy, oszczędzać pieniądze i tak dalej. Stało się to ich 
“drugą naturą”, nawykowym myśleniem, powodującym nawykowe działanie. A jednak my 
wierzymy, że ludzka natura opiera się na wolności i świadomym wybieraniu tego, co pozwala 
nam i innym rozkwitać. 

Ta nauka bycia grzecznym, tak zwana socjalizacja często opiera się na przemocy: 
zawstydzaniu, wzbudzaniu poczucia winy, stosowaniu kar i nagród, nadawaniu etykiet, 
przezwisk, chwaleniu. Nazywamy ten proces wychowaniem, czyli przystosowaniem do życia 
w społeczeństwie. My jednak wolimy towarzyszenie zamiast wychowania, bycie obok 
zamiast kontroli, rezygnujemy z oceniania i etykietkowania, nagród i kar, bo nie służą one 
naszym długoterminowym celom, nie idą w parze z naszymi wartościami i życiem jakie 
chcemy dla siebie i bliskich współtworzyć. Wybieramy wiarę w to, że każde zachowanie jest 
wynikiem życia, jakie toczy się w człowieku, jego potrzeb i dąży do ich zaspokojenia. Aby 
ktoś chciał działać na rzecz innych, współpracować, pomagać, wzbogacać siebie i innych - nie 
trzeba żadnych stymulatorów w postaci nagród czy kar, wystarczy otworzyć się na tę osobę, 
obdarzyć empatią, poczuć z nim wspólnotę, nawiązać szczery kontakt. To ma silniejsze 
działanie niż najsilniejsza broń. 



2. Lekcja 2 - fakty vs interpretacje i opinie 

- Ale tu bałagan - powiedziała Ania, wchodząc do domu. Mąż był z dziećmi przez kilka 
godzin, w międzyczasie wpadła jego siostra ze swoją dwójką dzieci. Po ich wyjściu Marcin 
próbował ogarnąć, żeby Ani było miło, gdy wróci. Pochował naczynia do zmywarki, wrzucił 
pranie, poskładał klocki lego i książeczki. W tym czasie dzieci robiły domek z koca i 
poduszek. I zaraz potem weszła Ania. 

- Bałagan? Szkoda, że cię nie było pół godziny temu! Kurczę, ja się tak staram, żebyś mogła 
się spotkać z dziewczynami, a ty mi tu wyjeżdżasz z bałaganem! 

A gdyby tak skupić się na języku faktów? Może w mieszkaniu panowało coś innego, niż 
bałagan? Z jednej strony możemy zauważyć inne rzeczy: że Marcin został z dziećmi, żę się 
dobrze bawili, spędzili ze sobą kilka godzin, budując relację. Z drugiej możemy mówić o 
tym, co widzimy, tak, jakby to zobaczyła kamera lub nagrał mikrofon. A więc - nie ma czegoś 
takiego jak bałagan. To etykietka, to interpretacja, nasz stosunek do rzeczywistości, ale to nie 
są fakty. Dla mnie bałagan jest wtedy, gdy na podłodze jest kilka rodzajów klocków, na stole 
brudne talerze, łóżko nie jest pościelone, w zmywarce brudne naczynia. Dla mojej 
przyjaciółki - wystarczy, że jedne klocki są rozsypane, a na stole kubek po kawie i już ma 
bałagan! Z kolei inna moja przyjaciółka ma “posprzątane”, gdy trudno się przedostać przez 
dywan w dużym pokoju. 

Co zatem było w domu, gdy Ania wróciła? Użyjmy języka faktów: krzesła były odsunięte od 
stołu, a między nimi i stołem wisiał koc, na podłodze leżały poduszki i zwinięta kołdra; obok 
stołu leżały trzy książki, na stole dwa kubki i szklanka z wodą brudna od masła; drzwi były 
uchylone, szafka otwarta, a w drugim pokoju klocki duplo oraz drewniane tory, częściowo 
ułożone, częściowo nie. 

W języku obserwacji kluczowe jest skupianie się na tym co widzimy, co słyszymy - czyli na 
faktach. Przeciwieństwem obserwacji są osądy, oceny, interpretacje, uogólnienia itp. 

Wyobraźmy sobie na chwilę świat bez ocen, bez mówienia o tym, kto jest głupi a kto mądry 
a jedynie skupianiu się na faktach, np. że w teście matematycznym Kangur z 2016 roku na 
przykład dany uczeń zrobił 5 zadań bezbłędnie, w trzech nie udzielił odpowiedzi, ale 
wyliczenia były poprawne, a w trzech miał inny wynik, niż zakładali egzaminatorzy. 

Inny przykład to świat, gdzie nie byłoby zwrotów: tendencyjnie, jak zawsze, znowu. Świat, w 
którym mówilibyśmy o tym, co faktycznie się zdarzyło, a nie o tym, co nam się wydaje. To 



jest bardzo ważny punkt w budowaniu porozumienia, a jednocześnie nie jest łatwo dokonać 
takiej zmiany. Lata trenowania się w ocenianiu robią swoje. My wierzymy, że warto ten 
schemat przełamać i skupić się na faktach. 

Gdy opowiadasz o sytuacji, człowieku, zdarzeniu - spróbuj wcielić się w prawnika, który nie 
może mówić w sądzie: wysoki sądzie, u nich zawsze panował bałagan. Bo sąd oddali takie 
zeznania. To, co sąd przyjmie, to opis faktów: wysoki sądzie, u nich trzy razy w tygodniu nie 
było ciepłego obiadu. To fakt. Można się z nim tylko zgodzić (o ile tak było oczywiście!). 

Dlaczego tak ważne jest, by mówić językiem faktów, a nie osądów lub interpretacji? Bo w 
sytuacji dialogu z drugą osobą, z którą zależy nam na wartościowym kontakcie, na 
porozumieniu - możemy się łatwiej zrozumieć, gdy mówimy o tym samym. Fakty są 
obiektywne (zakładając, że istnieje obiektywizm na świecie), trudno z nimi dyskutować, są 
jakie są. W przeciwieństwie do interpretacji, osądów, ocen czy etykiet - które są naszą wizją 
świata lub zdarzeń, są naszym osądem rzeczywistości lub innych osób, czasem 
oczekiwaniem lub projekcją. Jeśli Ania mówi o bałaganie, to Marcin może się wkurzyć lub 
pomyśleć: “w ogóle nie docenia mojego wkładu” albo: “następnym razem to ja wychodzę, a 
ona niech ogarnia, jak jest taka mądra”. Jeśli Ania mówi o kocu, poduszkach i klockach, to 
Marcin może odpowiedzieć: “wow, wiesz, jak super bawią się tutaj w dom! Siedzą tam już 40 
minut i ciągle słyszę dobiegający spod stołu śmiech.” Widzisz różnicę? 

Jesteśmy zdania, że już samo rozróżnienie faktów od interpretacji w naszej komunikacji 
może znacząco zmienić przebieg rozmów, ustaleń, bo zmniejsza prawdopodobieństwo, że 
będziemy się kłócić o to, czy to już bałagan czy jeszcze nie, zostawiając energię i pole do 
porozumienia się w pozostałych kwestiach. W przykładzie Ani i Marcina - ona może 
powiedzieć o kocu i klockach, a następnie wyrazić swoje ubolewanie, bo miała nadzieję, że 
będzie mogła odpocząć. Marcin może usłyszeć o kocu i klockach oraz podzielić się tym, jak 
intensywny był to czas i wymienić co już udało mu się zrobić. Wówczas obojgu łatwiej 
zobaczyć sytuację oczyma drugiej strony i jest już krok bliżej do zrozumienia się i dogadania. 

A jak Ty widzisz obecność języka faktów w Twoim życiu? 



II. ĆW I C Z E N I E  

Poszukaj wśród poniższych zadań tych, które są oparte na FAKTACH: 

1. Widzę, że znowu nie masz zadania domowego. 

2. Jesteś zdenerwowany. 

3. Tu są trzy książki i zeszyt. 

4. Dziecko płacze. 

5. W rogu pokoju leży miły kotek. 

6. Różowy ręcznik jest mokry. 

7. Krzyczysz. 

8. Gdy to widzę, ogarnia mnie bezradność. 

9. Nie mieścisz się w te spodnie. 

10. Dywan jest brudny 

Zamień poniższe zdania na takie, które są oparte na faktach: 

1. Ocena z angielskiego jest za niska. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Czy widzisz tę burzową chmurę? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Nie znoszę, gdy ona tak krzyczy i szuka winnych. 

…………………………………………………………………………………………………………… 



4. Jak zwykle jesteś nieprzygotowany do zajęć. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Oni są zwykle spóźnieni. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Pobądź chwilę z poniższymi zdaniami, sprawdź, jakie uczucia w Tobie wywołują: 

1. Dzieci są złe z natury i rodzice muszą nauczyć je jak być częścią społeczeństwa. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Miła dziewczynka grzecznie siedzi na fotelu, kiedy jej mama czyta. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Fala wyprzedaży zagraża naszej gospodarce. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Siedzisz tu smutny, uśmiechnij się. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Zobacz, jak jest pięknie, dobrze, że tak ładnie potrafisz zadbać o naszą przestrzeń. 

……………………………………………………………………………………………………………


