
   
 
 

 

 

 

 

Jak się ma Twoja empatia? 
 
 
Każdy, kto jest ciekaw jak to jest z Jego empatią, możesz to sprawdzić na kilka sposobów.  
Jednym z nich jest zrobienie testu odczytywania stanu osoby z wyrazu oczu, innym rozmowa 
ze znajomymi lub skorzystanie z tej psychozabawy, która na pewno zawiera ziarno prawdy.  
Jak duże? – możesz sprawdzić odpowiadając na poniższe pytania. Najważniejszy w 
psychozabawie jest jednak czas, który poświęcasz na kontakt ze sobą, na refleksję, a klucz to 
pewnego rodzaju podpowiedź. 
 
Oto pytania: 
 
1. Kiedy ktoś prosi Cię o pomoc: 
A) Zawsze lub prawie zawsze mówisz tak. 
B) Zawsze lub prawie zawsze odmawiasz, bo masz teraz mało czasu ze względu na pracę lub z 
innych powodów. 
C) Jesteś otwarta/ty na pomoc tej osobie i w zależności od jej sytuacji i Twoich możliwości 
szukacie razem sposobu na to, co zrobić. 
 
2. Kiedy widzisz cierpiącą osobę, np. płaczące dziecko, osobę bezdomną, głodną to: 
A) Automatycznie czujesz jej ból, zaczynasz myśleć jak ty się czułaś/łeś w podobnej sytuacji, 
albo wyobrażasz sobie jak mogłabyś/mógłbyś się poczuć gdyby Cię to spotkało. Jesteś 
osłabiona/ny. 
B) I tak nie masz na to wpływu, oddalasz obrazy od siebie i starasz się jak najszybciej 
zapomnieć. Jeśli to dotyczy osoby bliskiej, starasz się jak najszybciej przejść do konkretów, do 
działania, żeby nie tkwić w bezradności, albo w innych przykrych emocjach. Czujesz napięcie, 
irytację. 
C) Potrafisz wyobrazić sobie, co może czuć ta osoba. Jeśli jest to ktoś bliski, poświęcasz trochę 
swojego czasu na rozmowę, pobycie z nią. Jeśli czujesz, że to potrzebne, oferujesz wsparcie w 
działaniu. Czujesz się spokojny/na, czasem zasmucony/a. 
 
3. Kiedy widzisz lub słyszysz znajomą osobę, która robi coś „niewłaściwego”, „głupiego” to: 
A) Starasz się jak najszybciej coś zrobić, przekonać ją do zmiany zachowania, wymyślić jakieś 
rozwiązanie, pomóc. Często czujesz się sfrustrowana/ny. 
B) Myślisz, że skoro tak głupio robi, to nie chcesz mieć z nią nic do czynienia. Odcinasz się. 
Możesz doświadczać poczucia winy. 
C) Sprawdzasz czy ta osoba jest skłonna z Tobą porozmawiać. Jeśli tak, mówisz o tym co 
widzisz, o tym co Cię niepokoi i pytasz czy osoba w związku z tą sytuacja potrzebuje pomocy. 
Jednocześnie oferujesz tyle pomocy ile realnie jesteś w stanie dać bez poczucia bycia „ofiarą”. 
Czujesz się spokojnie. 
 



   
 
 
 
 
 
 
4. Kiedy ktoś się żali w Twojej obecności, to: 
A) Mówisz: nie martw się, wszystko będzie dobrze, inni mają gorzej. Mój znajomy na przykład 
przeżył ostatnio coś strasznego, posłuchaj tylko. 
B) Mówisz: ja też kiedyś tak miałam i wszystko dobrze się skończyło, współczuję Ci, jak chcesz 
to pójdę z Tobą i zrobię im awanturę? 
C) Raczej słuchasz. Zadajesz pytania: czy potrzebujesz pomocy? W czym mogę Ci pomóc? 
 
5. Kiedy Ktoś Cię krytykuje , to: 
A) Zamykasz się w sobie, wycofujesz się, czujesz się gorsza, gorszy, rozważasz wielokrotnie 
słowa, które usłyszałaś/łeś? Czujesz strach. 
B) Przytakujesz na zewnątrz, w środku myślisz coś innego? Czujesz niepokój i złość. 
C) Szukasz kontrargumentu, tłumaczysz się lub pokazujesz osobie krytykującej jej słabe 
strony? Czujesz napięcie. 
D) Sprawdzasz, co osoba krytykująca ma konkretnie na myśli, a potem odnosisz się do tej 
informacji. Czujesz zdenerwowanie, które stopniowo się zmniejsza lub spokój. 
 
6. Kiedy coś Ci się nie udało, mówisz do siebie: 
A) Znowu! Co Oni o mnie pomyślą, jestem słaby/słaba. Czujesz złość, wstyd, lęk, poczucie 
winy. 
B) To nie moja wina, gdyby Oni to lepiej zorganizowali, przemyśleli, nie pomylił/łabym się. 
Czujesz złość, a w głębi cień niepokoju, którego raczej nie chcesz słuchać. 
C) Zdarza się. Szkoda, że tak zrobiłam. Na przyszłość lepiej się przygotuję. Czujesz smutek, żal. 
 
7. Na co dzień mówisz do siebie: 
A) Jestem ok., ludzie wokół mnie są ok. Czasem jest trudno, ale wierzę, że znajdę rozwiązanie. 
B) Jestem super fajna/ny. Niektórzy są za głupi, żeby to docenić. Jeszcze z obaczą. 
C) Jestem kiepska/ki, nie radzę sobie z tyloma sprawami. Nie mam szczęścia. Inni mają lepiej, 
pewnie są bardziej zaradni, lepiej wykształceni, zdolniejsi. 
 
8. Czy potrafisz w różnych emocjonalnych sytuacjach odczytywać swoje uczucia? 
A) Zawsze. 
B) Czasem. 
C) Nigdy. 
 
9. Czy potrafisz odczytywać swoje potrzeby? 
A) Zawsze. 
B) Czasem. 
C) Nigdy. 
 
10. Czy potrafisz odczytywać uczucia innych osób kiedy jesteś spokojna/spokojny? 
A) Zawsze. 
B) Czasem. 
C) Nigdy. 



   
 
 
 
 
 
 
11. Czy potrafisz odczytywać uczucia innych osób kiedy sama/ sam przezywasz emocje? 
A) Zawsze. 
B) Czasem. 
C) Nigdy. 
 
12. Czy potrafisz spokojnie, bez przerywania, wysłuchać i zrozumieć osobę z którą jesteś w 
konflikcie lub kiedy masz inne zdanie? 
A) Tak, prawie zawsze. 
B) Czasem. 
C) Nie, muszę najpierw powiedzieć o co mi chodzi. 
D) Nie jestem zainteresowana/ny słuchaniem, kiedy wiem, że ktoś nie ma racji. 
 
13. Czy potrafisz odczytać potrzeby osoby, z którą jesteś w konflikcie? 
A) Tak, prawie zawsze. 
B) Czasem. 
C) Nie, prawie nigdy. 
 
14. Czy potrafisz być wierna/ny swoim potrzebom i jednocześnie w pełni szanować potrzeby 
innych osób? 
A) Tak, prawie zawsze. 
B) Czasem. 
C) Nie, prawie nigdy. 
D) Nie zajmuję się swoimi potrzebami. 
 
15. Czy podejmując codzienne decyzje o zakupach bierzesz pod uwagę ich wpływ na losy 
innych ludzi, zwierząt, przyrody? 
A) Prawie zawsze. 
B) Czasem. 
C) Prawie nigdy. 
 
16. Czy krytykujesz, na głos lub w myślach, innych lub siebie? 
A) Bardzo często. 
B) Czasem. 
C) Bardzo rzadko. 
 
17. Czy zdarza Ci się czuć osoba skrzywdzoną, odrzuconą, gorszą? 
A) Prawie zawsze. 
B) Czasem. 
C) Prawie nigdy. 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
18. Czy zdarza Ci się czuć zdenerwowanie i powtarzać w myślach lub na głos zdanie w stylu: 
On/Ona powinien, powinna zachować się inaczej, zrobić coś innego, być inny, na przykład 
bardziej pracowity, bardziej wyrozumiały, bardziej wyluzowany? 
A) Prawie zawsze. 
B) Czasem. 
C) Prawie nigdy. 
 
 
Klucz: 
Pytania od 1 do 7: 
1. A i B – 0 pkt. C – 2 pkt., 
2. A i B – 0 pkt. C – 2 pkt., 
3. A i B – 0 pkt., C – 2 pkt., 
4. A i B – 0 pkt., C – 2 pkt., 
5. A, B, C- 0 pkt., D-2 pkt. 
6. A i B – 0 pkt., C-2pkt., 
7. A – 2 pkt., B i C – 0 pkt., 
Pytania od 8 do 18: 
8, 9, 10, 11, 12, 13. A – 2 pkt., B – 1.pkt, C i D – 0 pkt., 
14. A – 2.pkt., B – 1 pkt., C, D – 0 pkt. 
15. A – 2 pkt., B – 1 pkt., C – 0 pkt., 
16, 17, 18. A – 0 pkt., B – 1 pkt., C. 2 pkt. 
 
Mniej niż 8 punktów. 
Cóż, to tylko psychozabawa. Jeśli jednak ten wynik Ci się nie podoba, porozmawiaj z bliskimi i 
przyjaciółmi o tym co pomogło by im w relacji z Tobą, gdyż taki wynik może oznaczać zarówno 
tendencję do zbytniego przejmowania emocji innych osób na siebie jak i tendencję do 
dystansowania 
się od uczuć innych osób. Na początek wybierz jedną osobę i jedną rzecz do rozwoju. Jeśli 
zadziała, spytaj o kolejną. W ten sposób możesz rozpocząć empatyczną podróż. 
 
8–17 punktów 
Prawdopodobnie mało uwagi poświęcasz wsłuchiwaniu się w swoje uczucia i głębokie 
potrzeby. Być może żyjesz zbyt szybko, być może ważniejsze są dla Ciebie zadania do 
zrealizowania niż czas poświęcony na rozmowy o uczuciach. Być może tak bardzo chcesz 
zadowolić innych, że zapomniałaś/ 
łeś o sobie. Jeśli chcesz, aby zaszła zmiana – zmień jedną rzecz. Na przykład, porozmawiaj 
spokojnie, czyli daj sobie czas na wyrażenie swoich uczuć i potrzeb, tego co dla Ciebie ważne 
w wybranej relacji: z matką, przyjacielem, dzieckiem. Daj sobie czas, żeby wysłuchać, co jest 
ważne dla tej osoby. 
Możecie wybrać po jednej, małej rzeczy do zmiany, ale na początek wystarczy jeśli korekty 
zachowania podejmiesz się tylko Ty, bo zmianę zaczynamy od siebie. Polecam też praktykę 
empatii na co dzień. 



   
 
 
 
 
 
 
17–24 punktów. 
Prawdopodobnie masz spore zasoby empatii. Możesz się zastanowić co pomogło by Ci 
częściej dawać empatię sobie i innym, i jak to robić łatwiej? Jak ten dar rozwijać?  
 
25–36 punktów. 
Prawdopodobnie Twoja postawa w naturalny sposób wyraża się empatycznymi 
zachowaniami. Możesz sprawdzić, czy z taką samą troską podchodzisz do własnych potrzeb i 
do potrzeb innych osób. Zachęcam do troski o siebie i dzielenia się tym pięknym darem ze 
światem. Jak wspomniałam we wstępie – oprócz autorefleksji, warto porozmawiać ze swoimi 
znajomymi czy najbliższymi osobami. 
To z nimi jesteśmy w praktyce dnia codziennego. Oni są odbiorcami naszych komunikatów i 
reakcji. Jak się z nami czują? Za nas lubią, a za co nie znoszą? Czy jesteś gotowa, gotowy to 
usłyszeć i w pełni wysłuchać? Jeśli tak, możesz zadać pytania trzem różnym osobom ze 
swojego otoczenia, na temat tego jak Cię spostrzegają, na przykład.: 
• Czy możesz powiedzieć w jakich momentach odbierasz mnie jako osobę empatyczną? 
• Czy jest coś w sposobie prowadzenia przeze mnie rozmowy, co jest dla Ciebie szczególnie 
pomocne lub szczególnie trudne? 
• Co ułatwiło by Ci rozmowy czy współpracę ze mną? Taka godzina szczerości może wnieść 
więcej do Twojego rozwoju niż niejedna książka czy wykład. 
 
 

Jak możesz wzmocnić swoją empatię? 

 
1. Zapomnij na chwilę lub weź w nawias to, co wiesz i to, jak powinno być. Przygotuj się na 
słuchanie bez oceniania i bez oczekiwania, że druga osoba się zmieni. 
 
2. Poczuj swoje ciało, świadomie napnij mięśnie i po chwili puść to napięcie, zrób trzy 
wydechy i wdechy, rozluźnij się i bądź otwarta/ty na to, co czujesz i co czuje druga osoba. 
 
3. Wyobraź sobie, że wychodzisz ze swojego ogrodu, zostawiasz go za sobą i idziesz na spacer 
do nieznanego, wewnętrznego ogrodu drugiej osoby, jako metafory jej wewnętrznego świata. 
Chcesz ten świat poznać, zrozumieć. Jeśli w rzeczywistości nie chcesz – daj sobie czas. Bez 
szczerej intencji to nie działa. 
 
4. Bądź uważna/ny i zaciekawiona/ny, pozwól rozmówcy mówić i podążaj za nim w głąb jego 
ogrodu, dopóki czujesz komfort. Słuchaj tak, jakbyś chciał/chciała odszukać jak najszczersze, 
najprawdziwsze uczucia i potrzeby, które kryją się za słowami rozmówcy. 
 
5. Obserwuj swoje myśli i uczucia, które pojawiają się w trakcie słuchania – to tak jakbyś na 
chwilę wracała/ ał do swojego ogrodu, ale nie podążaj za nimi, spokojnie wracaj do podążania 
za osobą, której słuchasz. To, co teraz jej dajesz, to swój czas i czysta obecność w jej świecie, 
nie w Twoim. 


