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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 V  M O D U Ł  -  W D Z IĘC Z N O ŚĆ  

1. Lekcja pierwsza 

Gdybyś jutro obudził/-a się z tym, za co byłeś wdzięczny/-a, co byś miał/-a?  

Z wcześniejszych modułów wiesz już, że sednem Porozumienia bez Przemocy są potrzeby i 
to czym różnią się od strategii (potrzeby są uniwersalne i wspólne wszystkim ludziom).  

Zapraszam Cię do ćwiczenia „Wdzięczność tu i teraz”. 

Poszukaj i zapisz, jakie Twoje potrzeby są teraz zaspokojone. Wypisz, co najmniej 10 
potrzeb. Jeśli będzie Ci trudno (a może tak być), nie poddawaj się, wykonaj ten wysiłek. W 
dalszej części lekcji napiszę, dlaczego warto. Możesz się wesprzeć listą potrzeb.  
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Do każdej z potrzeb dopisz uczucie, które towarzyszy zaspokojeniu tej potrzeby. Możesz 
skorzystać z listy uczuć. 

Ufff dotarłaś/dotarłeś prawie do końca. Dziękuję Ci za to! Praktyka wdzięczności jest dla 
mnie naprawdę ważna. j Widzę ją jako realne przyczynianie się do podnoszenia jakości 
naszego życia.  

Ostatni element przed Tobą: Zastanów się, jak się teraz czujesz, po napisaniu tych 10 
potrzeb? Co Ci dało napisanie ich? Jakie masz refleksje odnośnie procesu pisania? 

WDZIĘCZNOŚĆ to szybki i skuteczny sposób na poczucie szczęścia  

Nastawia mózg na to, co jest już obecne w naszym życiu, na poczucie dostatku, bycia 
wystarczającym. 

Zaspokaja naszą potrzebę dążenia do nagrody, ponieważ wyzwala się m.in. dopamina. 

Jeśli praktykujemy wdzięczność w związku z ludźmi obecnymi w naszym życiu, to wydziela 
się też oksytocyna. 

Praktyka wdzięczności wymaga od nas świadomego zaangażowania - bywają dni, w których 
trudno zauważyć za co możemy być wdzięczni, szczególnie jeśli dodamy do tego negatywną 
skłonność mózgu do widzenia pozytywów. Jednak wierzymy, że warto!  



Lasse Lundberg, przyjaciel Liv Larsson, pod wpływem namysłu nad życiem i jego darami 
zanotował (fragment z książki Liv Larsson „Wdzięczność. Najtańszy bilet do szczęścia”): 

Jestem wdzięczny: 

– kiedy mogę sprzątać po imprezie, bo to znaczy, że mam przyjaciół, 

– za podatki, które płacę, bo to znaczy, że mam dochody, 

– za ubrania, które są nieco ciasne, bo to znaczy, że mam jedzenie na stole, 

– za to, że trzeba skosić trawnik i wymalować dom, bo to znaczy, że mam swój własny kąt,  

– za osobę, która fałszuje, śpiewając, bo to znaczy, że mogę słyszeć, 

– za stertę ubrań na podłodze, bo to znaczy, że mam co na siebie włożyć, 

– za zmęczenie i ból w mięśniach, bo to znaczy, że mogę ciężko pracować, 

– za budzik, który dzwoni z rana, bo to znaczy, że mogę żyć kolejny dzień. 

Nie jest zaskoczeniem, że ci, którzy doświadczają najwięcej wdzięczności, są najradośniejsi, 
mają najwięcej energii i najmocniej wierzą w możliwość budowania lepszego świata – 
zarówno na mniejszą, jak i na większą skalę. Ludzie od zawsze wiedzieli, że wdzięczność jest 
kluczem do większego szczęścia. 

Liv Larsson, „Wdzięczność. Najtańszy bilet do szczęścia”  

2. Lekcja druga  

Praktykując wdzięczność, nie chodzi o to, by nie widzieć rzeczy, które nam się nie podobają 
lub dla nas nie działają. One są ważne. Chodzi o to, aby być świadomym, że natura 



wyposażyła nas w mechanizmy, w wyniku których łatwo i nieraz nadmiarowo skupiamy się 
na negatywach i za każdym razem podejmować decyzję, że chcę zobaczyć pełny obraz - to co 
działa dla mnie, i to co nie działa.  

Nie mówimy o wyborze widzenia szklanki do połowy pustej czy do połowy pełnej, lecz o 
widzeniu całej szklanki do połowy wypełnionej wodą a do połowy powietrzem. Gdy mamy 
pełen obraz sytuacji, relacji i siebie, możemy świadomie zdecydować, co zrobić by było to w 
zgodzie z nami i tym co w życiu cenimy.  

Wyrażanie wdzięczności (zarówno sobie jak i innym) w ujęciu Porozumienia bez Przemocy 
jest darem. Jest informacją w jaki sposób ktoś wzbogacił moje życie (lub ja sam/-a je 
wzbogaciłem/-łam). Nie jest i nie ma być narzędziem do wywierania wpływu, sprawiania by 
ktoś robił czegoś więcej lub lepiej. Nie jest nagrodą. Jest darem, aktem serca wyrażonym bez 
oczekiwań.  

Sonia Lyubomirsky, autorka książki „Wybierz szczęście”, dedykowanej badaniom nad 
szczęściem i naukowemu zgłębianiu co pomaga budować życie jakiego pragniemy, na 
podstawie przeprowadzonych przez siebie badań stwierdza, że wdzięczność to metastrategia 
budowania szczęścia. Polepsza stan zdrowia mentalnego i fizycznego i może spełniać wiele 
naszych potrzeb. 

Liv Larsson w „Wdzięczność. Najtańszy bilet do szczęścia” napisała: „Nie istnieją właściwie 
żadne zewnętrzne przesłanki, które same z siebie mogłyby napawać nas radością i skłaniać 
do celebrowania chwili. To, czy poczujemy wdzięczność, czy nie, zależy od tego, na czym 
postanowimy się skupić.”  

A na czym Ty wybierasz się skupić?  

My proponujemy Ci regularną praktykę wdzięczności do siebie i do innych. Jak miałoby to 
wyglądać?  



Zapraszamy Cię do wykonania kilku praktyk, pomagających wprowadzić więcej wdzięczności 
do naszego życia. 

DZIENNIK WDZIĘCZNOŚCI  

Jedną z opcji jest prowadzenie Dziennika Wdzięczności.  

Proponujemy byś systematycznie zapisywał/-a wyrażanie wdzięczności. Rekomendujemy 
codziennie, i jednocześnie rozumiemy, że nie zawsze jest to tak naprawdę możliwe.  

Zapisuj co się wydarzyło w danym dniu, za co jesteś wdzięczny/-a sobie lub drugiej osobie. 

Użyj do tego następującej struktury: 

Obserwacja; 

Potrzeba/y, które zostały zaspokojone; 

Ewentualnie prośba do siebie lub do drugiej osoby. 

ĆWICZENIE WDZIĘCZNOŚĆ DO SIEBIE  

Bardzo ważne dla nas jest bycie po swojej stronie. Obdarzanie siebie empatią i życzliwością. 
Dlatego proponujemy, by każdego wieczora dać sobie 3-4 minuty na to, by odnaleźć 3 rzeczy, 
za które możesz sobie podziękować.  

Pomyśl o sytuacji z ostatnich 24 godzin, w której zrobiłeś coś, co wzbogaciło życie Twoje lub 
innych.  

Co konkretnie się wydarzyło w tej sytuacji? Zapisz dokładną obserwację.  



Jak się czujesz teraz myśląc o tym zdarzeniu?”  

Poszukaj i zapisz, jaka Twoja potrzeba lub potrzeby są spełnione, kiedy myślisz o tym, co 
zrobiłeś? 

ĆWICZENIE LIST WDZIĘCZNOŚCI  

Inną strategią może być napisanie listu z wdzięcznością do osoby, która wniosła wkład do 
Twojego życia. Taki list (nawet jeśli nie będzie wysłany lub przekazany) przez sam fakt 
pisania go, prawdopodobnie będzie miał pozytywny wpływ na Twoje życie.  

SŁOIK WDZIĘCZNOŚCI 

I na koniec jeszcze jeden pomysł Słoik Wdzięczności do Siebie.  

Udekoruj słoik tak, by patrzenie na niego sprawiało Ci radość. a następnie co jakiś czas, 
najlepiej codziennie, wrzuć do niego jedną karteczkę z wyrażeniem wdzięczności do siebie. 
Proponujemy by karteczki były kolorowe – nam zaspokaja to potrzebę zabawy i piękna/
koloru.  

Sam/-a zdecyduj jak chcesz by Twój słoik wyglądał. A gdy będzie Ci smutno, albo jakoś 
trudniej do siebie samej/samego się uśmiechnąć, zajrzyj do słoika i zobacz ile tam jest 
pięknych światełek o Tobie.  

Czasem rodziny, przyjaciele decydują się zrobić taki słoik u siebie, tak by każdy każdemu 
mógł co jakiś czas wrzucać karteczkę z wdzięcznością. Po zakończeniu Studiów 
Podyplomowych NVC na Collegium Civitas każdy z trenerów dostał żyrafią torebkę z 
wieloma karteczkami wdzięczności za rok wspólnego wzrastania, wspierania i inspiracji. Do 
tej pory, gdy mam gorszy dzień lub jakieś wewnętrzne pogubienie, lubię wracać do tych 
karteczek. Dodają mi skrzydeł i pomagają wrócić do siebie. Zobaczyć pełniejszy obraz! 
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