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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 I I .  M O D U Ł  -  E M PA T I A ,  J A K  S ŁU C H AĆ ,  B Y  B U D O WAĆ  
K O N TA K T  I  ŁA D O WAĆ  B A T E R I E  

1. Lekcja 1 - co daje empatia, czym jest i po co 

Na początek przyjrzyjmy się temu, czym empatia wg NVC nie jest: nie jest 
współodczuwaniem - w empatii nie chodzi bowiem o to, by czuć to samo, co inny człowiek. 
Oczywiście pomaga, gdy znamy pewne uczucia, zdajemy sobie sprawę z istnienia i wagi 
potrzeb, jednak nie musimy czuć tego, co nasz rozmówca. Gdyby tak było - dając empatię 
wielkiemu smutkowi czy bólowi - sami wchodzilibyśmy do czarnej dziury razem z naszym 
rozmówcą. 

Empatia nie jest zrozumieniem - technicznie rzecz biorąc, to nie rozum jest tu ważny, ale 
serce. W empatii nie musimy dokładnie rozumieć, co, kto i gdzie zrobił, z czego to wynikało 
i dokąd go zaprowadzi. W ogóle nie musimy rozumieć, o czym druga osoba opowiada. To 
może zaspokajać naszą ciekawość (ciekawskość?) ale nie musi pomagać tej osobie. 

Empatia nie jest równoznaczna zgodzie na coś. W szczególności dotyczy to sytuacji 
konfliktu, gdy nie chcemy się na coś zgodzić, mamy inną koncepcję i obawiamy się, że nasze 
wysłuchanie drugiej osoby będzie tożsame ze zgodą. Nie, jest inaczej: możemy dokładnie 
wysłuchać rozmówcę, sprawdzić i powtórzyć, co dokładnie ma na myśli, jakie jego ważne 
potrzeby byłyby zaspokojone i zawsze mamy też miejsce na siebie i powiedzenie o tym, na 
co się nie zgadzamy lub czego my chcemy. 

Czym zatem jest empatia? 

Jest słuchaniem i przyjmowaniem tego, co mówi druga osoba z szacunkiem, akceptacją i 
miłością. Jest otwarciem serca i przestrzeni dla drugiej osoby, tak, by w bezpiecznym miejscu 



i bez presji mogła wysłuchać sama siebie. Jest słuchaniem tego, co ważne i co czasami jest 
ukryte za interpretacjami i osądami, poplątanymi myślami lub oskarżeniami, dlatego 
pomaga wysłyszeć konkretne fakty, które miały miejsce, bez wyolbrzymień i etykiet, a także 
sięgnąć do potrzeb, które w tej sytuacji się uaktywniają, które przypominają o sobie. 

Oferowanie empatycznej przestrzeni nie musi dawać rozwiązań, ani ich szukać, osoba, która 
jest wysłuchana sama sobie może odpowiedzieć, na czym jej najbardziej teraz zależy i co 
zamierza z tym zrobić. Najlepsze pomysły przychodzą po tym, gdy potrzeby zostaną 
usłyszane. Więc najwspanialszym darem dla drugiej osoby byłoby sprowadzenie 
poruszanych tematów do poziomu potrzeb. 

W Porozumieniu bez Przemocy bardzo ważne pozostaje dawanie empatii sobie. 
Wsłuchiwanie się w siebie, odczytywanie sygnałów płynących z ciała, sprawdzanie o jakich 
uczuciach nam mówią, a następnie kierowanie uwagi na potrzeby, które stoją za nimi. Bycie 
w kontakcie ze sobą, daje nam przede wszystkim świadomość, a co za nim idzie: wybór i 
wolność. 

Co nam daje empatia? 

Empatia sprawia, że możemy zobaczyć się na głębszym poziomie niż tylko słuchanie słów, 
szczególnie, gdy dotyczą pogody, polityki lub plotek. Możemy zajrzeć poza osądy, z góry 
przewidziane strategie działania (bo tak przecież trzeba, tak się powinno, musi, nie wolno), 
zasady (które już być może się wyczerpały i nie służą już społeczności, w której jesteśmy), a 
zobaczyć życie w nas, naszą wewnętrzną motywację do działania. Spotkanie z drugą osobą w 
empatii daje poczucie przynależności i akceptacji, może zaspokajać także potrzeby bycia 
ważnym, widzianym, bycia zrozumianym, bycia słyszanym, branym pod uwagę, też 
szacunku, integralności czy zrozumienia i wyboru. 

Empatia może przynosić ogromną ulgę albo porządek w myślach lub zajmowanym 
stanowisku. Może też dawać otuchę i znosić z nas ciężar. 

Dlatego warto empatią obdarzać bliskie nam osoby, nas samych, a także różne osoby, o 
których myślimy źle, albo nasze osądzająco, a nasze myśli zajmują całą przestrzeń, możemy 
także próbować dawać empatię politykom czy dyktatorom, bo nawet takie działania mogą 
zmieniać przestrzeń z energii walki do miłości - przede wszystkim wokół nas, a kto wie, czy 
nie wokół tych osób? 



2. Lekcja 2 - jak “technicznie” słuchać 

Empatia może odbywać się po cichu: gdy słuchamy kogoś, gdy coś opowiada lub widzimy, że 
coś robi i zgadujemy, jakie potrzeby mogą stać za tą opowieścią lub tym działaniem. 
Widzimy szerzej - nie tylko to, co ta osoba mówi, ale też to, co może kryć się pod spodem. 

Jest to forma, która dobrze się sprawdza na spotkaniach, radach, zebraniach, a także z 
niektórymi członkami naszych rodzin - gdy teściowa mówi “ach, zakładasz kaftanik dziecku? 
Przecież zamarznie!”, a my słyszymy, że to jest opowieść o trosce, byciu widzianym i 
docenianym z doświadczeniem, które wnosi. 

Empatia może odbywać się w rozmowie, szczególnie z osobami, które chcą empatii - 
słuchamy jej opowieści i posługujemy się czterema krokami: 

Szukamy faktów, oddzielamy czyste obserwacje od interpretacji i osądów - w tym celu 
możemy sparafrazować to, co mówi ta osoba lub zapytać, co konkretnie się zdarzyło, co 
konkretnie on powiedział, co dokładnie zrobił? 

Zgadujemy uczucia tej osoby - czy to jest frustracja czy bezsilność, a może radość? (nie 
pytamy “co czujesz?”, bo trudniej jest na nie odpowiedzieć niż: “czujesz teraz bezsilność?”) 

Sprawdzamy, do jakich potrzeb prowadzą te uczucia - czy czuje frustrację, bo potrzebuje 
więcej odpoczynku, spokoju, szacunku? A może czuje radość, bo zaspokojona jest potrzeba 
sensu? (często, pytając o potrzeby używam innych określeń, np. - naprawdę chcesz więcej 
odpoczynku? Chcesz już odpocząć? Bardzo cenisz wolność?) 

Jeśli znamy potrzebę, dajemy jej trochę przestrzeni, czasu, a następnie sprawdzamy, czy jest 
coś, co w tej sytuacji warto zrobić - może pojawia się jakieś postanowienie, a może prośba 
do kogoś? 

Gdy dajemy empatię sobie - przechodzimy przez te same 4 kroki. 

Ważne jest, by empatia i poszukiwanie uczuć i potrzeb nie były z głowy - co jest w tej 
sytuacji logiczne, skąd się to wzięło, co jest możliwe - ale z serca: szukamy uczuć i odczuć, 
słuchamy ciała, sprawdzamy, jak ono reaguje na to, co się dzieje. Warto wyłączyć trochę 
głowę, szczególnie, jeśli jesteś osobą, która bardzo lubi logiczne, poukładane kwestie. 



Co empatię utrudnia? 

Wiele pytań - a co, a kto, a kiedy to było, a czy nie mogłaś najpierw…, a dokąd, a dlaczego? 
Każde z nich odbiera opowieść osobie, której słuchamy, to my stajemy się bohaterem ze 
swoim dociekaniem i ciekawskością. Pytania są z energii zrozumienia, a my nic nie musimy 
rozumieć. 

Analizowanie, psychologizowanie - no, tak, to dlatego, że twój ojciec był surowy i teraz ci 
trudno decydować o sobie, prawda? - takie zdanie brzmi jak diagnoza i nawet jeśli jest 
prawdziwe, może budzić bunt, a nie głębokie zrozumienie. 

Sympatia, czucie tego samego - och, wiem, co czujesz - serio? Wiesz? - och, to musi być 
straszne, pewnie czujesz się fatalnie… 

Gotowanie uczuć - och, mówisz o smutku, no, tak, to musi być smutek, widzę, że to 
ogromny smutek, tak… - pozostawanie w sferze uczuć może powodować zwiększenie ich 
intensywności, albo poczucie braku wyjścia, warto przechodzić dalej, do potrzeb, wówczas 
jest większa szansa, że przyjdzie zrozumienie, a wraz z nim spokój i nowa perspektywa. 

Dawanie dobrych rad - wiesz, ja na twoim miejscu to bym poszła z nim pogadać, powinnaś 
kupić te czerwone, będą lepiej pasować do tamtego płaszcza, daj mu już spokój - nawet, jeśli 
rada jest najlepsza, to jest taka… dla ciebie. Po dojściu do potrzeb pojawia się miejsce na 
nowe pomysły, możesz być ich świadkiem! 

Definiowanie uczuć i potrzeb - czujesz żal, bo chcesz się jeszcz bawić, rozumiem. - o nie, nic 
nie rozumiesz! Zapytaj, a nie definiuj. Może twoje dziecko czuje smutek, bo chce 
decydować? Często to, co oczywiste, co wysuwa się na pierwszy plan, nie jest tym, o co tutaj 
chodzi. 

Powodzenia! 

I I I .  ĆW I C Z E N I A  

Skanowanie ciała - poczuj przez chwilę swoje ciało. Wystarczy kilkanaście sekund. Spróbuj 
wracać do tego ćwiczenia kilka razy dziennie przez kilka dni i sprawdź, co się zmienia. 



Poczuj swoje stopy, poczuj, ile ważą, czy lekko opierają się o podłogę czy ciężko opadają, 
teraz poczuj swoje łydki - czy są luźne czy napięte? Przejdź do kolan - czy czujesz w nich 
stres czy są rozluźnione? Poczuj teraz swoje uda. Jakie uczucia w nich znajdujesz? Przejdź 
teraz do bioder, zobacz, czy są tam jakieś odczucia, które możesz zlokalizować? Teraz 
zapraszam Cię do przyjrzenia się Twojemu brzuchowi, jelitom, żołądkowi - czy są ściśnięte 
czy rozluźnione? Głodne? Spokojne i zrelaksowane? Następnie przenieś uwagę na klatkę 
piersiową i oddech. Nic nie zmieniaj, sprawdź po prostu, jak oddychasz. Przyjrzyj się 
swojemu kręgosłupowi i ramionom - czy odczuwasz ciężar, nacisk czy raczej komfort i 
spokój? Sprawdź, jak się mają Twoje ręce: dłonie, przedramiona, łokcie. Przenieś uwagę na 
szyję i kark, a następnie przejdź do głowy - jakie odczucia zauważasz? Jak się z nimi masz? 

Ćwiczenie: empatia dla siebie 

1.Przypomnij sobie sytuację z ostatniego czasu. Opisz ją, używając języka faktów: 

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

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

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

2. Co czujesz, gdy myślisz o tej sytuacji? 

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

3. Do jakich potrzeb prowadzą cię te uczucia? 

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

4. Czy teraz, gdy nazwałaś/eś potrzeby - chcesz coś zrobić? Poprosić o coś siebie lub kogoś 
innego? 

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



Ćwiczenie: empatyczne zgadywanie 

1. Przypomnij sobie sytuację, w której ktoś zrobił lub powiedział coś, co cię zaskoczyło lub 
wywołało w tobie jakieś uczucia. Opisz ją, używając języka faktów: 

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

2. Co ta osoba mogła czuć w tej sytuacji? 

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

3. Jakie potrzeby zaspokojone lub niezaspokojone mogła mieć ta osoba w tej sytuacji? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Czy pojawia Ci się pomysł na działanie? Chcesz o coś poprosić siebie lub kogoś innego? 
…………………………………………………………………………………………………………… 


