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Lekcja 1 

W książce „To, co powiesz, może zmienić świat. O języku pokoju w świecie konfliktów” Marshall B. 
Rosenberg, twórca Porozumienia bez Przemocy, pisał: „Pokojowa zmiana zaczyna się od pracy nas samych 
nad naszym nastawieniem psychicznym.” 

Nastawienie, czyli to, jak widzimy daną sytuację i sam konflikt, ma olbrzymie znaczenie dla jej przebiegu. 
Może zarówno ułatwiać, jak i utrudniać poradzenie sobie z daną sytuacją.  Ciekawe jesteśmy jakie ty masz 
nastawienie do konfliktów? Jakie masz doświadczenia z rozwiązywaniem konfliktów? Z czym kojarzy Ci 
się konflikt?  

Z ciężarem, czymś dużym i może niebezpiecznym, czy bardziej z lekkością i podróżą w nieznane? 
A może zupełnie inaczej… 

Jak byś dokończył/a zdania: 

Konflikt zawsze …… 
Konflikt nigdy…. 
Gdy pojawia się konflikt, powinno się ….. 
Moja typowa reakcja na konflikt, to ….. 
Gdy jest konflikt, to trudno mi jest….. 

Nie wiemy jak Ty, ale my na swojej drodze nie spotykamy wielu osób, które podchodzą do konfliktu jak do 
szansy. A co byś powiedział/a na popatrzenie na konflikt oczyma ciekawości? Tak, jakby konflikt był 
swoistym zaproszeniem do kontaktu, tylko jeszcze nie wiadomo jak ten kontakt i porozumienie 
zbudować, jakby dopiero otwierała się do tego przestrzeń Bo czym jest konflikt? Zazwyczaj konflikty 
dotyczą strategii, czyli konkretnych sposobów zaspokajania potrzeb. 
Jedna osoba mówi –„Poproszę raport na 12:00” a druga odpowiada –„Dostarczę Ci go popołudniu, ok. 
16:00.” 

W Porozumieniu bez Przemocy chcemy spojrzeć na konflikty przez pryzmat potrzeb, bo gdy jesteśmy na 
poziomie potrzeb i gdy obie strony je usłyszą, pojawia się przestrzeń na nowe, inne niż pierwotne, lub 
takie same rozwiązania i co ważne, tych rozwiązań jest zdecydowanie więcej niż dwa. 



Co może być ważne dla pierwszej osoby? Zapewne zależy to od kontekstu i konkretnej sytuacji, ale na 
przykład: działanie we własnym tempie i jakość, bo na rano ma dla ważnego klienta przygotować 
prezentację i chce dobrze przeanalizować dane, a ważne jest dla niej, by ta analiza była wysokiej jakości 
(co wymaga czasu), ale też, by robić ją w spokoju. 
Co może być ważne dla drugiej osoby? Być może też możliwość wykonywania rzeczy we własnym tempie, 
też jakość i dotrzymywanie umów, bo od dwóch tygodni na 11:00 jest umówiona z działem prawnym na 
spotkanie, które ma trwać 1,5 h i po powrocie od razu chce usiąść do raportu by też zrobić go najlepiej jak 
potrafi. 

Gdy spieramy się o strategie, trudno jest znaleźć rozwiązanie uwzględniające wszystkich. Rozwiązanie 
wygrany-wygrany dużo łatwiej buduje się, kiedy rozmawiamy o sednie sytuacji, czyli o potrzebach. 
Pierwszym krokiem w rozwijaniu się i wzrastaniu w różnych obszarach życia, również w obszarze 
rozwiązywania konfliktów, jest samoświadomość.  W Porozumieniu bez Przemocy mówimy o “kontakcie 
ze sobą”, czyli o pełniejszym zrozumieniu swoich uczuć i potrzeb oraz przygotowaniu w sobie przestrzeni 
ciekawości i otwartości na drugiego człowieka. 
 

Ćwiczenie ŚWIAT POTRZEB 

Przypomnij sobie sytuację, w której zależało Ci na czymś, a druga osoba chciała zupełnie czegoś innego. 
Na przykład chciałeś iść na spacer, a członek Twojej rodziny wolał oglądać rodzinnie film. Albo chciałeś 
urlop w okresie świątecznym, a Twoja koleżanka z działu również. Przypomnij sobie swoją sytuację 



Lekcja 2 

Każdy z nas ma potrzeby, bowiem potrzeby są wspólne wszystkim ludziom, są uniwersalne.  
Czy sądzisz, że dla kogoś nie jest ważna bliskość, albo bezpieczeństwo? Wszyscy ludzie dzielą te same 
potrzeby. W różnych zakątkach świata ludzie potrzebują tego samego – na przykład tęsknią za byciem 
widzianym, byciem wziętym pod uwagę, robieniem rzeczy po swojemu, wolnością, itp. Oczywiście każdy 
z nas ma swoje preferowane strategie na zaspokajanie potrzeb. Na przykład w przypadku potrzeby bycia 
wziętym pod uwagę, jedni mogą napisać skargę do spółdzielni, inni zwołać zebranie, a jeszcze inni 
zaprosić na rozmowę w cztery oczy. To są wszystko różne sposoby wyrażenia tego samego, tego jak ważna 
i piękna potrzeba, jaką jest na przykład bycie wziętym pod uwagę, manifestuje się w życiu. 

Zapisz co konkretnie Ty chciałeś/
chciałaś: 

Zapisz co konkretnie chciała 
druga osoba:

Jakie mogły być Twoje ważne 
potrzeby w tej sytuacji (jeśli 
trzeba, wesprzyj się listą 
potrzeb)? 

Jakie mogły być ważne potrzeby 
drugiej osoby w tej sytuacji (jeśli 
trzeba, wesprzyj się listą 
potrzeb)? 

Popatrz na wypisane powyżej 
swoje potrzeby i zadaj sobie 
pytanie „Co jeszcze w tej 
sytuacji było dla mnie ważne?” i 
poszukaj potrzeb być może 
ukrytych pod tamtymi 
potrzebami.

Popatrz na wypisane powyżej 
potrzeby  drugiej osoby  i zadaj 
sobie pytanie „Co jeszcze w tej 
sytuacji mogło być ważne dla tej 
osoby?” i poszukaj potrzeb być 
może ukrytych pod tamtymi 
potrzebami. 

A teraz poprzyglądaj się potrzebom obu stron. Jak to jest je 
zobaczyć? Co teraz czujesz? 

Ostatni krok to zaproszenie do ciekawości i kreatywności. Zastanów 
się jakie mogłyby być niektóre ze strategii dbających o obie grupy 
potrzeb?



Marshall Rosenberg mówił, iż nie ma konfliktu potrzeb. Bowiem konflikty są na poziomie strategii, a co 
więcej, każda potrzeba może być zaspokojona na niemal nieskończenie wiele różnych sposobów i to 
właśnie te sposoby nazywamy w Porozumieniu bez Przemocy strategiami. 

“Kiedy ludzie nie umieją wprost nazywać swoich potrzeb, “analizy jednej strony brzmią w uszach drugiej, jak krytyka. 
Tak właśnie dochodzi do wojen. Kiedy nie jesteśmy w stanie powiedzieć czego potrzebujemy, a umiemy jedynie 

krytykować innych, pojawiają się konflikty: werbalne, psychiczne i zbrojne.” 
Marshall Rosenberg 

Co więcej, Marshall Rosenberg rozpoznał cztery rodzaje blokujących komunikatów, które utrudniają (a 

czasem uniemożliwiają) wysłuchanie i zrozumienie swoich stanowisk, zwłaszcza w nacechowanych 

emocjonalnie sytuacjach konfliktowych. Są to: 

1. Osądy moralne 

2. Porównania 

3. Uchylanie się od odpowiedzialności 

4. Żądania 

W rozwiązywaniu konfliktów w duchu Porozumienia bez Przemocy, bardzo ważna według nas jest 
empatia dla siebie, czyli uważność na to, co się w nas dzieje gdy druga osoba robi to, co robi. W takich 
momentach warto się zatrzymać, wziąć kilka świadomych wdechów i przyglądać się sygnałom płynącym z 
ciała. Zobaczyć gdzie pojawia się napięcie, dyskomfort, ucisk czy inne sygnały, a następnie zapytać siebie o 
czym ważnym one mnie informują, o jakich ważnych potrzebach. Bowiem, jak pisała Justine Mol, “Celem 
Porozumienia bez przemocy nie jest wygrana czy udowodnienie racji, ale słuchanie się nawzajem i 
akceptacja różnic.”  

Jednym z kluczowych ćwiczeń w NVC jest przyglądanie się obrazom statycznym, jakie tworzymy sobie w 
głowach (i sercach) na temat innych osób. Nazywamy je „obrazami wroga”, choć nie muszą dotyczyć 
tylko trudnych spraw, mogą być statycznymi obrazami podziwu i wywyższania drugiej osoby. 

Ćwiczenie „TRZY PERSPEKTYWY”  

Czasem statyczne obrazy, które mamy o sobie i o innych, szczególnie w trudnych sytuacjach, 
utrudniają nawiązywanie kontaktu z drugą osobą (a także ze sobą)  i okazanie autentycznego 
zrozumienia dla jej sytuacji.  
Stad chcemy Cię zaprosić do procesu wydłużania szyi żyrafiej, czyli widzenia większej, szerszej 
perspektywy niż do tej pory. 

Proces: 



• Perspektywa moja – moje myśli o sytuacji, o osobie, oceny, ale także – i to bardzo ważne – moje 
uczucia i potrzeby 

• Perspektywa drugiej osoby – jej myśli o sytuacji, może o mnie lub o innych osobach, oceny, ale 
także – i to bardzo ważne – jej uczucia i potrzeby  

• Perspektywa obserwatora, czasem nazywana też perspektywą mędrca  – wyłonienie się nowych 
możliwości spełnienia potrzeb (uczenie się, planowanie, wnioski) 

1. MOJA PESPEKTYWA 
a) Obserwacja: pomyśl o sytuacji z jakąś osobą, w której jest jakoś Ci trudno. Nie wybieraj 

najtrudniejszych sytuacji ze swojego życia, a jednak takie, które mają znaczenie. 

b) Zapisz swoje obserwacje na temat tego, co zdarzyło się między wami. Zapisz swoje myśli, osądy i 
oceny związane z tą osobą. 

c) Uczucia i potrzeby: przełóż swoje myśli/osądy na język uczuć i potrzeb – wspieraj się listą uczuć i 
potrzeb. Jakie uczucia są w Tobie w tej sytuacji? Uważaj na „uczucia rzekome” i jeśli się pojawią, 
przełóż je na uczucia z listy uczuć. Następnie poszukaj o jakich potrzebach informują Cię Twoje 
uczucia – korzystając z listy potrzeb. 

Twoje uczucia:  
………………………………………………………………………………………………………………… 

Twoje potrzeby: 
………………………………………………………………………………………………………………… 

2. PERSPEKTYWA DLA DRUGIEJ OSOBY 

a) Spróbuj pozgadywać – będziemy poszukiwać myśli, uczuć i potrzeb, które mogła mieć druga osoba 
w danej sytuacji. 

b) Robimy to, by mieć szerszy ogląd sytuacji a nie po to, by komuś przyznać rację, lub nie. Szukanie 
tych myśli, ocen, uczuć i potrzeb wcale NIE OZNACZA, ŻE SIĘ ZGADZASZ Z TĄ OSOBĄ LUB 
APROBUJESZ JEJ ZACHOWANIE. 

c) Zapisz potencjalne myśli, osądy i oceny, jakie może mieć ta osoba na temat sytuacji, może Ciebie 
lub innych osób zaplątanych w to zdarzenie. 

d) A teraz poszukajmy Uczuć i potrzeb: Jakie uczucia mogą towarzyszyć w tej sytuacji tej osobie 
(skorzystaj z listy uczuć)? Uważaj na „uczucia rzekome” i jeśli się pojawią, przełóż je na uczucia z 
listy uczuć. Następnie poszukaj co może być dla niej w tej sytuacji ważne, czego może potrzebować 
– skorzystaj z listy potrzeb. 



Możliwe uczucia tej osoby:  
………………………………………………………………………………………………………………… 

Możliwe potrzeby tej osoby: 
………………………………………………………………………………………………………………… 

3. NOWE MOŻLIWOŚCI, ROZWIĄZANIA I PROŚBY 

Po przejściu obu kroków i skontaktowaniu się z własnymi potrzebami, jak i zauważeniu potrzeb 

drugiej osoby jakie pojawiają się Tobie refleksje, wnioski:  

• Jak to jest zobaczyć potrzeby obu stron? 
• Może pojawiają się jakieś nowe pomysły, wiedza lub możliwości? 
• Co byś chciał/chciała następnym razem zrobić inaczej? 
• Czego uczysz się z tej sytuacji o sobie? 
• Co chcesz dla siebie zapamiętać z tego procesu zobaczenia potrzeb obu stron? 

• Zastanów się, czy może być pomocne sformułowanie konkretnej i wykonalnej prośby 
skierowanej do siebie, do drugiej osoby, lub do kogoś innego 

• Po sformułowaniu prośby możesz zaplanować to, co chciałbyś powiedzieć lub zrobić w 
odniesieniu do tej osoby. Jeżeli będzie to pociągało za sobą rozmowę z tą osobą, możesz 
wcześniej przećwiczyć to, co mógłbyś powiedzieć 

• Co w związku z tym chcesz teraz zrobić? Jaki będzie Twój pierwszy krok? 

Kiedy w sytuacjach emocjonalnie trudnych gdy zderzamy się z innymi strategiami drugiej osoby niż te, 
które my chcielibyśmy wybrać, znajdziemy sposób by nie iść nawykowo w szukanie kto ma rację, kto jest 
winny i dbania o wygranie, lecz zatrzymamy się i zrobimy kilka kroków w tył, by spojrzeć na wydarzenie z 
szerszej perspektywy (bo jak pisał Albert Einstain „Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy 
widziane z różnych perspektyw.”), i co więcej, damy sobie kilka chwil na szukanie potrzeb obu stron, 
mogą się zacząć dziać „cuda”. Energia przekonywania się może ustąpić miejsca energii budowania 
porozumienia, budowania relacji a to początek drogi do świata, w którym potrzeby wszystkich są brane 
pod uwagę. 

Na zakończenie kursu mamy dla Ciebie propozycję ćwiczenia, w którym widzimy ogromną wartość. 
Wierzymy, że gdy systematycznie dbamy o swoje potrzeby i wewnętrzne zasoby, łatwiej jest nam budować 
jakościowe relacje z innymi. Empatia wobec siebie to nie akt egoizmu, lecz raczej dar dla siebie i dla 
innych.  

Ćwiczenie EMPATIA DLA SIEBIE 



KROK PIERWSZY – DZIAŁANIE 

Określ, co możesz zrobić, by w swoim codziennym życiu zadbać o empatię dla siebie.  
Ważne jest, aby zaplanowana przez Ciebie czynność była określona specyficznie. Skorzystaj z  poniżej 
podanych pytań – odpowiedz na każde z nich!  

• Co konkretnie zrobię? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

• Kiedy to zrobię? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

• Jak? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

• Co jest mi do tego potrzebne? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

• Kogo ew. poproszę o wsparcie? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

• Od czego zacznę, jaki będzie mój pierwszy krok w ciągu najbliższych 24 godzin?  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

• W jaki sposób skorzystam na tym ja oraz inni (dziecko, rodzina, dalsze otoczenie)? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

• Jakie przeszkody mogą stanąć na drodze do pełnej realizacji? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

• Jak sobie z nimi poradzę? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

KROK DRUGI - MOTYWACJA 
Wyobraź sobie jak to będzie, kiedy zrealizujesz swoje zamierzenia.  
Poczuj jak to jest, kiedy w codziennym życiu masz więcej empatii dla siebie.  Być może masz więcej 
spokoju, może więcej energii. Być może codzienne sytuacje stają się łatwiejsze a dzieci i rodzina jakby 
bardziej współpracują.  
A teraz oceń swoją motywację do realizacji tego z poprzedniej strony. Zaznacz ją na poniższej skali 0-10, 
gdzie "0" oznacza brak motywacji, a "10" oznacza pełną motywację.  
• Jaką czuję motywację do realizacji mojego planu? 



 
• Co mogłoby zwiększyć moją motywację choćby o 1? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
• O co potrzebuję zadbać w tym kontekście? 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Co dalej? 

Co dalej? Znasz kilka najważniejszych pojęć NVC i wiesz już, co ono może Ci zaoferować. Mamy 
nadzieję, że masz więcej jasności, trochę wiedzy, inspiracji. Być może pytasz, co dalej? Jakie mam 
jeszcze możliwości? Czy mogę być trenerem NVC, czy mogę robić doradztwo NVC, jak zaimplikować 
NVC w moim domu…? 

Dla nas bardzo ważna kwestia to ta, że NVC to proces. My jesteśmy w nim po kilka-kilkanaście lat i 
wiemy, że nadal wiele doświadczeń przed nami. Od urodzenia ćwiczeni byliśmy przecież w czymś 
innym - w tym, by mieć rację, by dominować, w tym, by myśleć, że jeśli nie wygram, to z pewnością 
przegram i dlatego muszę siłą o siebie zadbać. Po wielu latach takich praktyk, nie wystarczy jeden kurs, 
warsztat. Potrzebna jest droga. Wiele różnorodnych doświadczeń, wiara w to, że właśnie ta droga jest 
dla nas i chcemy nią podążać. 
My mamy tę wiarę i niemal każdego dnia doświadczamy mocy NVC. 
Jeśli Ty także myślisz podobnie i chcesz pójść dalej w tym niezwykłym procesie, to być może przydatne 
będą te podpowiedzi? 

NVC możesz doświadczać w różnych obszarach. Trzy najważniejsze, wg nas, to: 

NVC w życiu rodzinnym, w partnerstwie, małżeństwie, relacjach z dziećmi 

NVC jest jedno, jednak w życiu prywatnym możemy wejść na głęboki poziom, ponieważ tutaj 
naprawdę najważniejsza jest relacja. Kochamy swoich bliskich, chcemy z nimi dzielić się sercem, 
miłością i mieć bliskie, zrównoważone relacje. 

Dogadywanie się z dziećmi - w szacunku i efektywności - bywa wyzwaniem! Z jednej strony chcemy 
wyjść, zjeść, ubrać się, posprzątać, z drugiej niezwykle wartościowe jest dbanie o poczucie własnej 
wartości dzieci, ich poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Jak to pogodzić? Czasami pojawia się 
pytanie, jak otoczyć szacunkiem dzieci, gdy chcemy też je “wychowywać”, jak nie zrezygnować z siebie 
w tym wszystkim i nie pozwolić sobie wejść na głowę. Naszym zdaniem NVC proponuje nam taki 
sposób widzenia siebie i dziecka, by móc połączyć te dwie perspektywy. By cieszyć się porozumieniem i 
wzajemnym braniem pod uwagę. 

Podobnie jest w partnerstwie i wielu ważnych i bliskich relacjach. Gromadzą się oczekiwania, a może 
właśnie brak oczekiwań, czasem konflikty się piętrzą i kłótnie, a czasem zamiatamy wszystko pod 
dywan. Może boimy się o coś prosić, a może wciąż żądamy. Wierzymy, że narzędzia, kroki i procesy 
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NVC pomogą nam wejść w te relacje z nową energią. I zająć się tym, czym do tej pory było trudno lub 
nie potrafiliśmy. 

My już od wielu lat proponujemy kurs NVC w rodzinie i życiu i serdecznie go rekomendujemy i 
zapraszamy do udziału! 
Co jeszcze? Możesz zobaczyć w zakładkach NVC w życiu i NVC w rodzinie, jakimi tematami lubimy 
się zajmować (złość, wstyd, poczucie winy, poczucie własnej wartości i inne), zapraszamy do 
korzystania! 

Pamiętaj też, że na FB prowadzimy grupę NVC w rodzinie i życiu. 

NVC w edukacji 

Jeśli w domu dzieci przesiąkną szacunkiem i bezwarunkową miłością, to zyskują potencjał na całe ich 
życie. Naszym marzeniem jest jednak, by mogły dalej wzrastać i kształtować się w takim przyjaznym 
środowisku. To nie jest życie pod kloszem, wręcz przeciwnie - to jest nakładanie na dziecko 
nieprzemakalnej peleryny, by potrafiło sobie radzić w każdej sytuacji, będąc w pełni swojej mocy i 
sprawstwa, świadomie wybierając, z jaką intencją chcą działać i jak dbać o swoje potrzeby. 
NVC w edukacji jest także niezwykłą szansą dla dzieci, pochodzących z różnych środowisk i różnych 
domów. Może wesprzeć je w nabywaniu kompetencji społecznych, braniu odpowiedzialności za siebie i 
swoje działania, podejmowaniu świadomych decyzji, umiejętności współpracy i troski o innych ludzi. 
Jest też szansą dla rodziców, by mogli w szkole być usłyszani ze swoimi potrzebami, obawami i troską 
o dzieci i ich przyszłość. 

Daje wreszcie niezwykłe możliwości nauczycielom i całej szkolnej kadrze, by zadbać o siebie, by zadbać 
o kontakt i dobrą relację z uczniami, by wyrażać jasno i precyzyjnie to, co dla nich ważne i zwiększać 
szansę, że to będzie usłyszane przez innych. Wierzymy, że nauczyciel wysłuchany, pełen empatii to 
także taki, który ma więcej zasobów, możliwości, później się irytuje i ma więcej spokoju. 
Dlatego, jeśli bliska Twojemu sercu jest tematyka edukacji, pracujesz w szkole, prowadzisz szkołę lub 
uczysz innych (np. w szkole językowej, na korepetycjach, w fundacjach czy w edukacji domowej) -> to 
zapraszamy Cię do sprawdzenia naszej zakładki NVC w edukacji i do dołączenia do grupy na FB. 

NVC w życiu zawodowym 

Motywowanie pracowników jako pojęcie i sposób zarządzania zespołem czy firmą odchodzi do lamusa. 
Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że więcej możemy osiągnąć, bazując na relacji i współdziałaniu, 
powodując efekt synergii oraz radość i pozytywną energię w pracy. O czym ta radość może nam 
mówić? O tym, że są zaspokojone potrzeby, może to być potrzeba efektywności czy kompetencji, ale 
ważne są także inne: wzbogacania życia, szacunku, bycia widzianym i docenienia, relacji, bliskości, 
harmonii, piękna, przynależności czy wspólnoty oraz wiele innych. To one powodują, że naprawdę chce 
się nam wstać rano i iść do pracy. Tworzyć nowe rozwiązania, ukochać zagubionego klienta, obdarzyć 
troską i zrozumieniem współpracowników, zobaczyć w błędach i konfliktach szansę na rozwój i 
budowanie współpracy. 



Firmy o płaskich strukturach szukają komunikacji takiej jak NVC, żeby łatwiej było szukać 
odpowiednich ról w danym projekcie, dawać sobie wzbogacającą informację zwrotną czy dogadywać się 
w trudnościach i szukać rozwiązań działających dla wszystkich (win-win). Ale także firmy bardziej 
hierarchiczne, gdzie jest szef, który każe i pracownik, który musi - także mogą niezwykle wiele czerpać 
z możliwości, jakie daje NVC. Gdy łatwiej zobaczyć potrzeby za nawet trudnymi słowami - łatwiej o 
sens i ochronę siebie w chwili oceny, krytyki czy odrzucenia pomysłów. 
Coraz więcej firm uczy się języka NVC, by wzbogacać swoje zespoły o narzędzie, które pomaga 
kierować się prosto do rozwiązań, które służą wszystkim. 

Jeśli chcesz zobaczyć, jak wykorzystać język NVC w świecie biznesu, zajrzyj do zakładki biznes i 
sprawdź naszą ofertę, być może jest tam coś, co Cię zaintryguje? 
Mamy też grupę na FB NVC w biznesie oraz blog przywodztwozempatia.blogspot.com 

Zapraszamy do kontaktu indywidualnie i przez Fanpejdż. 
Będzie nam niezmiernie miło, jeśli podzielisz się swoją opinią na naszym Fanpejdżu.  
Chcemy wzbogacać świat i informacja zwrotna będzie z pewnością pomocna! 
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, dyskusje i inspiracje! 
Do zobaczenia przy kolejnych okazjach :-) 

Emilia Kulpa-Nowak 
Joanna Berendt 
NVCLab.pl 


