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O PROWADZĄCEJ: JOANNA BERENDT

• Coach ICF PCC, trener NVC i mediator NVC.

• Certyfikowana trenerka Pozytywnej Neuroplastyczności.

• Porozumieniem Bez Przemocy zajmuje się od 2009 roku.

• Pracuje indywidualnie i z zespołami w biznesie, szeroko pojętą edukacją, rodzicami oraz
nastolatkami.

• Obszary specjalizacji: rozwiązywanie konfliktów, mediacje, konstruktywna komunikacja,
coaching menadżerski, coaching zespołów, coaching systemowy.

• Od 2008 roku współpracuje z Youth Business Poland jako mentor i coach wspierający
młodych przedsiębiorców w rozwoju i skutecznym prowadzeniu własnych biznesów.

• Od 2013 roku Członek Zarządu Fundacji Nowych Możliwości Equante.

• Współprowadzi blogi o empatii: Przywództwo z empatią, Przyjaciele Żyrafy oraz Dogadać
się z dzieckiem czy Dorastać z nastolatką.

• Współautorka książek: „Dogadać się z dzieckiem. Coaching, Empatia, Rodzicielstwo”,
„Przyjaciele Żyrafy. Bajki o empatii”, „Tęskniący Zenon i żyrafa, która spadła z krzesła”,
„Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie” oraz „Coaching Katalizator Rozwoju
Organizacji”, „Coaching jako klucz do wewnętrznej motywacji” oraz wielu kursów on-line
z zakresu NVC.



• Empatia a zabójcy empatii
dla siebie

• Sposoby reagowania na 
trudne komunikaty

• Skuteczne prośby
• „Tak” stojące za „Nie”



SEDNO POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY

• Co jest w Tobie i we mnie żywe?

• Jak możemy sprawić by życie 

było piękniejsze?



JĘZYK NAWYKOWY 
A 

JĘZYK KONTAKTU



• Żyje w paradygmacie walki i 

niedoboru

• Chce wygrać i postawić na swoim

• Ocenia, interpretuje, uogólnia

• Widzi statyczny obraz świata

• Uczucia myli z myślami

• Nie rozróżnia strategii od potrzeb

• Ma ”nadwrażliwe uszy”

• Priorytetem jest dla niej kontakt i 

wzajemne wysłuchanie

• Szuka rozwiązań uwzględniających

wszystkich

• Uczucia informują ją o potrzebach: 

zaspokojonych/niezaspokojonych

• Ma świadomość swoich i innych

uczuć i potrzeb

PERSPEKTYWA ŻYRAFY I SZAKALA



EMPATIA DLA SIEBIE



Według Marshalla Rosenberga empatia to

taki sposób towarzyszenia, pełnej skupienia

obecności oraz słuchania drugiej osoby,

aby za jej słowami, niezależnie od ich

treści, odnajdywać jej uczucia i stojące za

nimi ważne dla niej potrzeby.

EMPATIA





EMPATYCZNE ZGADYWANIE

CZY CZUJESZ ….(uczucie) …

bo potrzebujesz/bo ważne jest

dla Ciebie …(potrzeba)…?

Kluczowe:

• Nie diagnoza a sprawdzanie

• Ciekawość

• Obecność

• Akceptacja



CHCESZ MIEĆ RACJĘ
CZY RELACJĘ?



TRUDNY KOMUNIKAT, 
KRYTYKA CZYLI CO?



4 REAKCJE NA TRUDNY 
KOMUNIKAT

SZAKAL NA ZEWNĄTRZ – uszy ataku

• Obwinianie i krytyka drugiej osoby

• „Bo ty zawsze …", „Bo Ty nigdy …”

SZAKAL DO WEWNĄTRZ – uszy winy

• Oceny, etykiety na temat siebie

• Obwinianie i krytyka siebie samego

ŻYRAFA DO WEWNĄTRZ – uszy kontaktu ze sobą
• Zrozumienie samego siebie – uczucia i potrzeby

ŻYRAFA DO ZEWNĄTRZ – uszy kontaktu z innymi
• Zrozumienie intencji rozmówcy (uczucia i potrzeby)



1.Wybierz trudny komunikat, który
ostatnio usłyszałaś/ usłyszałeś np. od 
ucznia/rodzica ucznia. 
2. Każdy uczestnik pracuje na swoim 
przykładzie czyli przechodzi po kolei przez 
cztery formy słyszenia komunikatu:
• obwinianie innych (myśli, oceny, 

etykiety)
• obwinianie siebie (myśli, oceny, 

etykiety, oczekiwania)
• empatia dla siebie 9swoje uczucia i 

swoje potrzeby)
• empatia dla drugiej strony (uczucia i 

potrzeby drugiej osoby)
UWAGA: Pomocne może być wsparcie się 

listą uczuć i potrzeb przy empatii

SZAKAL NA 
ZEWNĄTRZ 

– uszy
ataku

SZAKAL DO 
WEWNĄTR

Z – uszy
winy

ŻYRAFA DO 
WEWNĄTR

Z – uszy
kontaktu ze

sobą

ŻYRAFA DO 
ZEWNĄTRZ 

– uszy
empatii

4 REAKCJE NA TRUDNY KOMUNIKAT  
- ćwiczenie



SKUTECZNE PROŚBY

• Konkretne

• Wykonalne

• Język pozytywny

• Sprawdzalne

• O działanie lub o 
kontakt



SKUTECZNE PROŚBY vs POBOŻNE ŻYCZENIA

•Proszę słuchaj mnie uważnie

•Chciałabym, byś w przyszłości bardziej 
się starał.

•Czy mógłbyś zacząć się lepiej uczyć?

•Proszę, mniej większy wzgląd na 
innych?

•Postaraj się zrozumieć potrzeby innych!



Co jest trudnego w mówieniu 
„NIE”?

W jakich sytuacjach słyszenie 
„NIE” jest wyzwaniem?



EMPATHY

TAK
ukryte za

NIE



„TAK” stojące za „NIE”

• Znajdź sytuację, w której ktoś powiedział „NIE” 
na Twoją prośbęSelf empathy

• Empatia dla siebie: poszukaj swoich uczuć i 
potrzeb

• Empatia dla drugiej strony: uczucia i potrzeby 
drugiej osoby

• Inne możliwości: rozwiązania wygrany-wygrany
• Wnioski i refleksje po ćwiczeniu



• Czy mam znaczenie?
• Czy jestem dla Ciebie ważny?

• Czy liczysz się z moimi 
potrzebami?



Dziękuję!

Joanna Berendt 

Mediator, Coach PCC, Certyfikowany 
przez CNVC, trener NVC, autor książek,  

artykułów i kursów online

www.nvclab.pl


