
   
 
 

 

 

 

 

Rozdział 1: Polemika z przekonaniami na temat tego,  
jak powinna wyglądać rozmowa. 
 
Celem tej części książki jest zachęcenie do refleksji nad popularnymi przekonaniami na 
temat rozmowy. Przekonania te biorą się częściowo z dobrego wychowania, a częściowo z 
naszej obserwacji życia, tego co się w nim opłaca, a co już nie. Mają szlachetną intencję 
zadbania o nasz sukces wśród ludzi. Jednak jeśli przyzwyczaimy się do nich za bardzo, 
zapomnimy po co powstały i czemu miały służyć – staną się martwe. Zasady mogą ułatwiać 
nam życie, porządkujac je i czasem są potrzebne jako punkt odniesienia. Szczególnie istotne są 
w wychowaniu dzieci i we współpracy w dużych grupach. Jednak kiedy staną się pustym 
nawykiem, będą tylko podtrzymywać pustkę, powierzchowność relacji.  
 
Uważam, że warto przejść przez każdy etap ewolucji, przyjąć dar każdego etapu – tu 
odwołuję się do myśli Wilbera – tak więc i tego związanyego z zasadami i normami 
społecznymi. Ale idźmy dalej. Możemy mieć zarówno zasady, które chronią nasze współżycie 
jeśli to konieczne, jak i otwartość serca, otwartość na to co naprawdę czujemy tu i teraz, kiedy 
chcemy więcej sensu, bliskości, prawdy w naszych związkach. Dlatego uważam, że czas na 
powszechną zmianę stylu porozumiewania się na bardziej empatyczny, żywy, prawdziwy. Ta 
propozycji dotyczy zarówno osób, które na co dzień posługują się językiem ocen, krytyki i 
agresji, jak i tych, którzy są werbalnie pacyfistyczni, dlatego, że tak wypada. Jedni bywają 
szczerzy do bólu, drudzy mili do mdłości. Jak okazywać innym szacunek i wdzięczność, jak 
adekwatnie reagować w różnych sytuacjach społecznych i jednocześnie nie ugrzęznąć w 
konwenansach bycia zawsze miłym, nie mieć przyklejonego sztucznego uśmiechu i nie wracać 
wykończonym ze spotkań towarzyskich? Czy musimy stale grać w grę: „nie chcę, ale muszę”, 
„wypada, nie wypada”, „powinnam, nie powinnam”? Jak z niej wyjść bez popadania w 
skrajność nieokrzesania czy braku taktu? To, co piszę poniżej dedykuję głównie osobom 
dobrze wychowanym, które chciałaby być bardziej naturalne, autentyczne, szczere. 
 
Oto moje Top 10 przekonań na temat rozmowy ograniczających żywą wymianę.  
 
 
Ogranicznik 1: Kiedy coś otrzymasz, powiedz „dziękuję”.  
 
Słowo dziękuję pasuje do wielu okoliczności towarzyskich. Wydaje się bezpieczne i grzeczne, 
przy czym dość często nic nie znaczy. Nie wyraża tego, co najważniejsze – wdzięczności. Jeśli 
dziękuję ma wyrażać wdzięczność, potrzebujesz jej doświadczać w chwili, kiedy to mówisz. 
Wtedy jesteś szczera/y. Wtedy to dziękuję jest prawdziwym wyrazem wdzięczności za to, co 
zrobiła dla Ciebie druga osoba. I wyrażasz to całym swoim ciałem. Taki komunikat jest spójny i 
budzi zaufanie u odbiorcy.  
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
Ludzie empatyczni mają zdolność odczytywania emocji rozmówcy w mgnieniu oka. Jak się 
czuje osoba, której mówisz dziękuję, kiedy jednocześni widzi, odczuwa, że robisz to z jakiegoś 
rodzaju wewnętrznego przymusu? Czasem dziękuję jest zwykłym zwrotem grzecznościowym, 
na przykład wtedy, kiedy mówisz je odbierając resztę w kasie, czy kiedy kelner podaje Ci zupę. 
Od takiej sytuacji nie oczekuję niczego więcej. To jest pusta konwencja i myślę, że lepiej jeśli 
potrafisz w takim kontekście wypowiadać dziękuję niż, jeśli nie potrafisz – bo uważasz, że to 
normalne, bo kelner jest w pracy, a Ty płacisz. Można powiedzieć, że w takiej sytuacji to 
wystarczy, ale też najczęściej nie zależy nam na pogłębianiu ani utrzymywaniu bliskich relacji z 
Panem Kelnerem, a poprzez to dziękuję okazujemy mu ludzki szacunek jako osobie.   
 
Gorzej jest, kiedy ten sam zwrot przenosimy bez większej refleksji na relacje, które chcemy 
pielęgnować, pogłębiać, podlewać, dokarmiać. Wtedy: nie wystarczy. Zresztą, zaryzykuję 
stwierdzenie, że większość z nas wyczuwa to intuicyjnie. Przykład rozmowy podsłuchanej w 
kawiarni: To ja haruję na tej infolinii, wysłuchuję tych obelg, tych poniżeń, i nie mogę się 
doprosić o jedną rozmowę z szefową, nie ma dla mnie pieciu minut przez miesiąc, a na koniec 
przysyła list z podziękowaniem za solidną pracę. Niech sobie go wsadzi… Okazuje się, że nie 
wystarczy napisanie listu. Potrzebna jest chwila empatii dla osoby, której chcemy wyrazić 
wdzięczność, zastanowienie się – jak to zrobić tak, aby poczuła się doceniona. Nie zadziała tu 
żadem schemat, bo każdy człowiek jest inny, a życie płynie. Naucz się płynąć razem z nim, 
zamiast budować tamy.  
 
Inna kłopotliwa sytuacja: nie podoba Ci się prezent urodzinowy. Co wtedy zrobisz? Dziękuję 
pozostaje grzecznym zwrotem, tyle, że tym razem jest nie tylko puste, ale i nie całkiem 
szczere. Nie ma w nim energii życia, nie ma w nim prawdziwej wdzięczności. Kiedy nie wiesz 
jak zareagować, dość dobrze sprawdza się strategia zamiany obuwia. Wejdź w sytuację tej 
osoby. Co byś chciał/a usłyszeć, jeśli prezent, który wybrałaś/łeś nie podoba się obdarowanej 
osobie, a co kiedy się podoba? Lubię ideę Rosenberga, która mówi o tym, aby dzielić się z 
innymi osobami tym jak na siebie nawzajem wpływamy. Jeśli, na przykład, prezent, który 
dostałaś nie jest w Twoim typie, możesz poszukać czegoś, co jest dla Ciebie istotne czy to w 
samym prezencie czy w akcie obdarowania.  
 
Czasem nie podoba mi się prezent, ale czuję wdzięczność wobec osoby, za to, że chciało jej się 
o mnie pomyśleć, poświęcić swój czas i energię na zakup prezentu. To jest dla mnie 
prawdziwym prezentem i o tym chcę powiedzieć. „Wiesz, ta książka będzie dla mnie pamiątką 
tego, co teraz czuję. Jestem wzruszona, kiedy tylko pomyślę ile energii włożyłaś w to, aby 
dotrzeć na spotkanie ze mną, w szukanie prezentu.” Albo: „Wyobrażam sobie, że mogło Ci być 
trudno wybrać coś, co byłoby  niespodzianką i jednocześnie bez pytania mnie zgadnąć, co bym 
teraz chciała przeczytać.”  
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
Żeby wypowiedzieć tego typu zdanie potrzebujesz wyjść z łatwizny pustych, grzecznościowych 
sloganów i zadać sobie jedno pytanie: ale co ja tak naprawdę czuję w tej sytuacji? Co jest dla 
mnie najważniejsze? Czym chcę się na głos podzielić? Oczywiście zrób jak chcesz. Jednak nie 
oczekuj, że puste słowa zbudują głębokie relacje z innymi ludźmi. Sprawdź, czy możesz być 
szczera/szczery mówiąc dziękuję. Więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale Wdzięczność 
i docenienie. 
 
 
Ogranicznik 2: Kiedy zrobisz coś nie tak, powiedz „przepraszam”.  
 
Przepraszam to kolejne magiczne słówko. Niektórym osobom nie przechodzi przez usta. Inne 
marzą, aby w końcu je usłyszeć. Przepraszam, użyte w sytuacji: „ Przepraszam, czy może mi 
Pani powiedzieć gdzie jest Żelazna 7?” jest formą grzecznościową i nie o tym kontekście chcę 
mówić. Podobnie, kiedy ktoś notorycznie nie bierze odpowiedzialności za to, co robi innym 
ludziom – wtedy takie, nawet puste, przepraszam, jest symbolem przyjęcia odpowiedzialności 
i wzięcia pod uwagę innych osób. 
 
Dość często słyszę także przepraszam, jako formę grzecznościową, kiedy ktoś ucierpiał w 
wyniku działania innej osoby. Na przykład dziecko uderzyło inne i mama mówi: „A teraz 
powiedz przepraszam i daj rączkę na zgodę.” Szanuję tę ideę. Podoba mi się pojednanie. 
Szczególnie jeśli jest prawdziwe. Jednak dziecko może zapamiętać z tego zdarzenia różne 
rzeczy. Na przykład to, że trzeba mówić przepraszam, żeby mama była zadowolona, albo, że 
skoro „przyjemność” walenia łopatką gdzie popadnie można „odkupić” jednym przepraszam, 
jest to super sposób na powrót na łono grupy i jednoczesne nie branie innych dzieci pod 
uwagę.  
 
A czego w chwili nakłaniania dziecka do powiedzenia przepraszam tak naprawdę potrzebuje 
mama? Co czuje? Odpowiedź na te pytania wymaga chwili czasu. Zmusza do zanurkowania w 
głąb siebie i wyjścia poza nawyk, przyzwyczajenie, może nawet normę piaskownicy, osiedla, 
rodziny, kraju. Mama może obawiać się co powiedzą inne mamy – czyli może potrzebować 
zaufania do swoich kompetencji wychowawczych. Albo może potrzebować wiary w to, że 
potrafi nauczyć dziecko współpracy z innymi dziećmi. Jeśli tak, może powiedzieć do dziecka: 
„Zobacz, Zosia płacze, bo boli ją rączka. Zezłościłaś się, kiedy zburzyła Twoją babkę, czy tak? 
Chciałaś mi pokazać jak umiesz robić babki?” W ten sposób uczy dziecko świadomości 
własnych uczuć i tego jak uczucia wpływają na działania oraz jakie te działania mają skutki dla 
innych.  
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
Powiedzenie „przepraszam, nie wolno bić dzieci” jest oczywiście lepszą reakcją niż żadna, ale 
ryzykujemy, że dziecko nie nauczy się tego, że bicie jest niewłaściwe, bo przynosi ból, ani tego, 
że może w innych sposób spełniać swoje potrzeby. Nauczy się, że jak „źle” spełnia swoje 
potrzeby, to trzeba powiedzieć przepraszam i będzie „dobrze”. Większość z nas, ma swoje 
powody, aby robić to, co robi. Często są okryte mgłą nieświadomości i to nie pomaga w 
rozmowie. Często, nie zdając sobie z tego sprawy, robimy coś, co druga osoba odbiera jako 
bolesne, Dlatego – aby zwiększyć szansę na zmianę danej sytuacji – potrzebna jest szczera 
rozmowa o uczuciach i potrzebach każdej z stron w tejże sytuacji, Powtarzanie w kółko 
przepraszam i robienie dalej tego samego nie ma sensu dla relacji. Będzie powodowało wzrost 
złości, goryczy, braku nadziei. 
 
Ani mówienie przepraszam pod presją, ani nie mówienie przepraszam – nie jest wyjściem. 
Podobnie jak przy słowie dziękuję, uważam, że lepiej potrafić je wypowiedzieć niż nie potrafić, 
ale warto to robić w czasie szczerej rozmowy, a nie zamiast czy w celu jej uniknięcia. 
Więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale Empatia wobec „przepraszam”. 
 
 
Ogranicznik 3: Kiedy kogoś kochasz, mów mu o tym jak najczęściej. 
 
Oczywiście. Dzielmy się tym pięknym stanem. Byle szczerze. To bardzo bolesne, kiedy nie 
słyszymy od bliskich osób słów pełnych ciepła, zachwytu, troski, miłości. Jednak co zrobić, aby 
uniknąć pułapki pustych słów? Ile razy słyszysz kocham jako zwrot bez treści?  
 
Czasem potrzebujemy go jako przypomnienia, upewnienia się, że w naszym świecie jest bez 
zmian. „Kochasz mnie? Kocham. Nadal mnie kochasz? Tak, nadal Cię kocham.” Ale co to 
właściwie znaczy? Czy to jest to samo kocham, które wypowiadałaś/łeś pierwszy raz? Jakie 
uczucia kryją się za tym słowem? A jakie uczucia i potrzeby kryją się za pytaniem: „kochasz 
mnie”? Czy chodzi o upewnienie się odnośnie uczuć partnera/ki, których doświadcza w 
waszym związku? Czy jest to pytanie o to, czy nadal chce ze mną mieszkać? A może: „Czy 
nadal, Cię podniecam?” Co chcesz uzyskać zadając tego typu pytanie? Może kiedy sobie 
uświadomisz, zadasz je bardziej konkretnie, bardziej wprost? Może niepokoisz się, że ostatnio 
mało rozmawiacie i chciałabyś/łbyś do czegoś wrócić? Wtedy, możesz powiedzieć: „Bardzo 
cenię nasze wieczorne rozmowy, czuję wtedy radość, szczęście, przepływ pomiędzy nami. Czy 
Ty też je lubisz, cenisz? Czy moglibyśmy zadbać, żeby jutro dać sobie ten czas na kontakt?”  
 
Zauważaj sytuacje, które budzą w Tobie radość, spokój, energię czy inne uczucia. Czy to bliskie 
Ci osoby tworzą te sytuacje? A może ta jedna, najbliższa? Powiedz jej o tym, powiedz o każdej 
rzeczy, którą dzisiaj zrobiła i tym samym przyniosła i bukiet pięknych uczuć. To będzie więcej 
niż jedno słowo kocham. I będzie od Ciebie wymagało więcej uważności, aby te rzeczy 
dostrzec, nazwać i w końcu powiedzieć o nich i o tym jak są dla Ciebie ważne.  
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
Ogranicznik 4: Kiedy coś Ci się nie podoba, masz prawo do konstruktywnej krytyki.  
 
Żyjemy w kraju, w którym panuje wolność słowa. I co z tego? Potrafimy świetnie krytykować, 
nie umiemy, niestety, słuchać i współpracować . W tym momencie mam przed oczyma sejm. 
Są tam jednak osoby, co do których zgodziliśmy się, aby nas reprezentowały, mamy więc w 
tym swój udział. Taki mamy sejm, jakie społeczeństwo. Kiedy wzrośnie poziom debaty 
publicznej? 
 
Myślę, że wtedy kiedy wzrośnie ilość osób, dla których jakość rozmowy jest ważna. Tak więc 
trzeba wracać do podstaw, do naszych codziennych relacji. Jaki jest sens krytyki? Po co  
krytykujemy dziecko, żonę, męża, pracownika, inne osoby? Być może chcemy wyrazić swoje 
zdanie, powiedzieć, że nam się nie podoba to czy tamto. Pytanie: czy chodzi tylko o wyrażenie 
siebie czy o coś więcej? O jakiś rodzaj działania, który przyniesie zmianę?  
 
Mam wrażenie, że są osoby, które gdziekolwiek się nie znajdą, od razu widzą co w danej 
sytuacji jest nie tak.  Oczywiście ich zdaniem. Nie widzą kontekstu, nie widzą całej sytuacji 
tylko ten jeden aspekt. Na nim skupiają uwagę, jakby kłuł ich w oczy. Rodzi się pytanie, czego 
dana osoba potrzebuje, co jest jej prawdziwą motywacją do krytyki? Może chciałaby być 
zauważona, ważna, wzięta pod uwagę w danej sytuacji? Może chciałaby mieć znaczenie? 
Czym innym jest „wyszukiwanie dziury w całym”, kiedy ktoś nas o to poprosi, mowiąc na 
przykład: „Wiesz w tym projekcie coś nie działa. Na pierwszy rzut oka wszystko jest ok., ale 
coś nie działa. Czy możesz się z nim zapoznać i powiedzieć, co o tym myślisz?”  
 
Czasem krytykujemy, bo zależy nam, aby nasz punkt widzenia został usłyszany przez większą 
ilość osób. I tu znowu rodzi się pytanie – czy rzeczywiście zostaniemy usłyszani? Innymi 
słowy: jeśli zależy Ci na byciu zrozumianym, usłyszanym lub masz inną istotną motywację – 
zadaj sobie pytanie, czy krytyka jest tym narzędziem, które przybliży Cię do tego celu? I jakie 
będą koszty jego osiagnięcia?  
 
Moim zdaniem krytyka niekoniecznie jest narzędziem, które pomaga nam zbliżyc się do celu.. 
Ludzie – jak wiemy – są różni, a na krytykę reagują najczęściej na dwa sposoby: przez atak lub 
wycofanie. Zaryzykuję twierdzenie, że spora część słuchaczy już po pierwszych słowach krytyki 
szuka w myślach jak nacelniejszych słów riposty. I wtedy z bycia wysłuchanym, zrozumianym – 
nici. Nawet jeśli wierzysz, że masz rację – nie krytykuj. Poszukaj bardziej skutecznych 
sposobów na zaspokojenie swoich potrzeb. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
Ogranicznik 5: Kiedy ktoś Cię krytykuje, masz prawo się bronić i pokazać tej osobie jej 
słabości, albo „gdzie jej miejsce”.  
 
Kiedy ktoś Cię krytykuje, wyraża samego siebie. Ty – jako wolna, autonomiczna osoba – masz 
wybór w jaki sposób zareagujesz na krytykę. Krytyka ma to do siebie, że często jest odbierana 
jako niesprawiedliwa, nadmiarowa. Od razu możesz mieć ochotę powiedzieć lub nawet 
wykrzyczeć: „To nie tak jak mówisz! To było zupełnie inaczej!”  
 
Tak, z Twojej perspektywy to najprawdopodobniej wyglądało inaczej i masz prawo do swojej 
percepcji tej czy innej sytuacji. Jednak jeśli odpowiesz krytyką na krytykę, to co się wydarzy 
dalej? Jaki będzie skutek dla rozmowy? Z dużym prawdopodobieństwem będzie to początek 
kłótni, w której Ty i rozmówca będziecie wytaczać coraz większe armaty argumentów. Może 
się zdarzyć, że po jakimś czasie takiej „rozmowy” będziecie zmęczeni i poranieni. A o co 
chodziło na początku tej wymiany zadań? Ktoś Cię skrytykował, a Ty skorzystałaś/ łeś ze 
swojego prawa do obrony i skrytykowałaś/łeś tą osobę. A na czym Ci naprawdę zależało w 
tamtej chwili? Co było najważniejsze?  
 
Zrób wydech i wdech i poczuj to. Daj sobie chwilę – odzyskasz ją w dwójnasób, jeśli nie 
zaangażujesz się w podgrzewanie kłótni. Masz prawo reagować tak jak chcesz, dlatego możesz 
wybrać, co powiesz – tak, aby służyło to zaspokojeniu Twoich potrzeb i uszanowało drugą 
osobę. Możesz powiedzieć na przykład: „Z tego co mówisz zrozumiałam/łem, że nie podoba Ci 
się to, co zrobiłam, czy możesz powiedzieć o jednej konkretnej rzeczy, sprawie, którą masz na 
myśli?” Albo: „Słyszę, że to dla Ciebie jest ważne, chętnie o tym porozmawiam na spokojnie, 
kiedy skończę pracę, bo chciałabym się skupić i wysłuchać Cię z uwagą, a teraz myśli mi 
uciekają do tego, co obiecałam przygotować.” Więcej na ten temat w rozdziałach: Podstawy 
komunikacji opartej na empatii; Słuchanie – pierwszy stopień do empatii, Empatia wobec 
siebie, kiedy jestem krytykowana, Empatia wobec osoby, która mnie krytykuje. 
 
 
Ogranicznik 6: Kiedy czegoś potrzebujesz, grzecznie poproś.  
 
Coś w tym jest. Chętniej odpowiadamy na prośby niż na rozkazy, nakazy czy żądania. Jednak 
słowo proszę, nie oznacza, że prosisz. Podobnie jak słowo kocham czy przepraszam – 
powszechnie jest używane jako pusty zwrot grzecznościowy. Nie ma w sobie treści, życia. 
Kiedy prosisz naprawdę, otwierasz swoje serce przed drugą osobą. Mówisz szczerze, że czegoś 
bardzo potrzebujesz i prosisz o wsparcie w tej sprawie. To bardzo delikatna sytuacja. Intymna. 
Możesz się spotkać z odmową. To może być bolesne. Tak więc prośba jest wyrazem zaufania i 
jednocześnie ryzykiem.  
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
Dlatego prawdziwe proszenie wymaga zarówno otwartości jak i siły na przyjęcie odmowy. 
Prosząc, pozwalamy sobie być współzależnymi. Nie jesteśmy samowystarczalni. Dajemy innym 
szansę na wniesienie wkładu w nasze życie. To jest sytuacja dwustronna, szansa dla każdej ze 
stron na zaspokojenie swoich potrzeb. Kiedy prosisz i otrzymujesz – zaspokajasz swoją 
określoną potrzebę, a osoba, która Cię obdarowała zaspokaja swoją potrzebę przyczyniania 
się do dobra innych ludzi, bycia w kontakcie, przynależności, bycia ważną. Moim zdaniem 
proszenie nie wymaga grzeczności – wymaga szczerości i empatii wobec osoby, którą chcę o 
pomoc poprosić .  
 
Zacznij od szczerości wobec siebie. Na czym Ci zależy, kiedy myślisz o swojej prośbie? Co jest 
w tej sprawie najważniejsze? Czy możesz spełnienie tego na czym Ci zależy rozłożyć na jak 
najmniejsze części, na małe etapy? Kiedy wiesz czego potrzebujesz, kto mógłby Cię w tym 
wesprzeć? Kto ma w swoich zasobach to, na czym Ci zależy i bez większego dla siebie 
uszczerbku może się z Tobą podzielić? Unikaj sytuacji, w której wchodzisz w rolę ofiary. 
Uważaj też na grzeczne, namolne, przymilne proszenie. Bywa odbierane jako manipulacja. 
Może wywołać niesmak i odwrotny skutek od oczekiwanego. Więcej na ten temat w części 
drugiej: Podstawy komunikacji opartej na empatii i w rozdziale Empatia wobec osoby, która 
mówi „ nie”. 
 
 
Ogranicznik 7: Nie mów zbyt dużo o swoich uczuciach i o tym, co naprawdę myślisz. 
 
To dobra zasada na czas wojny. Kiedy żyjesz w otoczeniu wrogów, którzy czyhają, aby Cię 
zjeść, zachowaj pokerową twarz. Od tego być może zależy Twoje przeżycie. Jednak jeśli masz 
to szczęście, że żyjesz w środowisku ludzi z grubsza życzliwych bądź zajętych sobą, stosowanie 
automatycznie tej zasady niesie ze sobą dużo negatywnych konsekwencji.  
 
Jedna z bardziej bolesnych jest taka, że nie żyjesz w pełni. Nie wyrażasz siebie, nie dzielisz się z 
innymi niepokojami i radościami. W jakiś sposób blokujesz ekspresję życiowej energii, co 
może skutkować  napięciem psychicznym i fizycznym, a nawet prowadzić do chorób 
psychosomatycznych. W relacjach trudno Ci będzie poczuć rozluźnienie i spełnienie. Możesz 
czuć samotność i pustkę. Skoro jednak masz takie przekonanie, to jest do tego jakiś 
powód. Prawdopodobnie kiedyś Ci służyło. Ale czy nadal Ci służy? Sprawdź, czy możesz być 
bardziej rozluźniona/y wśród ludzi. Czy może być w Twoim byciu z nimi więcej swobody 
i szczerej wymiany? Więcej autentyczności i zaufania? Czy możesz zaufać sobie na tyle, aby 
otworzyć się na chwilę, a potem wrócić do znanego Ci stanu komfortu?  
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
Zawsze masz wybór. Te umiejętności zarządzanie emocjami które masz, są Twoje. Nie znikną, 
kiedy zaczniesz eksperymentowanie – małymi krokami – z nowymi zachowaniami. Zawsze 
możesz ich używać. Sprawdź czy możesz mieć to, co masz i jeszcze coś więcej? 
Więcej na ten temat w rozdziałach: Empatia wobec strasznej szczerości, Empatia wobec 
silnych emocji, Empatia wobec „cienia”.. 
 
 
Ogranicznik 8: Unikaj konfliktów i różnicy zdań. 
 
Są ludzie, którzy w konflikcie czują się jak ryba w wodzie. Jednak większość osób, które 
spotykam, lepiej czuje się w otoczeniu, w którym konfliktów jest mało lub nie ma ich wcale. 
Czasem ta niechęć do konfliktów przybiera skrajną formę i skutkuje tym, co potocznie 
nazywamy „zamiataniem trudnych spraw pod dywan” lub „trupem w szafie”.  
 
Konflikt jest informacją. Czasem trudno ją odczytać, jeśli jest „przeterminowany”. Jednak w 
momencie kiedy kiełkuje, możemy dostrzec jego prawdziwe powody i rozwiązać go przy 
relatywnie niskich kosztach. Przez takie niskie koszty rozumiem na przykład to, że nie 
dochodzi do zerwania więzi między osobami na dłuższy czas. Odbywają się rozmowy, być 
może pełne emocji – i to jest ten koszt, który ponosimy, ale problem nie eskaluje. Kiedy 
pojawiają się różnice zdań warto je zauważyć i dać sobie chwilę na to, aby im się lepiej 
przyjrzeć. O czym informują? Na czym naprawdę zależy każdej z osób? Co jest dla niej ważne?  
 
Większość konfliktów między ludźmi, które widziałam wynikało z przywiązania jednej lub obu 
stron do swojego sposobu na zaspokojenie potrzeb. Tymczasem tych sposobów jest wiele, 
jeśli tylko pozwolimy sobie je zobaczyć. Poszukać ich. Dlatego konflikty, które uda się 
rozwiązać biorąc pod uwagę każdą ze stron – wzmacniają relacje, rodziny, grupy. Wznoszą na 
wyższy poziom współpracy.  
 
Jeśli zależy Ci na byciu w autentycznej relacji, nie unikaj różnicy zdań, tylko rozmawiaj. Słuchaj 
swoich potrzeb i potrzeb drugiej osoby. Szukaj nowych rozwiązań.  Rozmowy o różnicach to 
profilaktyka większych konfliktów, ale nawet o większych warto rozmawiać, krok po kroku 
brać pod uwagę każdy głos, aby w końcu stworzyć nowe rozwiązanie obejmujące 
najważniejsze sprawy. Więcej na ten temat przeczytasz w rozdziałach: Empatia wobec 
strasznej szczerości, Empatia wobec silnych emocji, Empatia wobec siebie, kiedy jestem 
krytykowana. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
Ogranicznik 9: Jestem za bardzo empatyczna i wszyscy wchodzą mi na głowę. 
 
To poważna sprawa mieć wszystkich na głowie. Pytanie czy przyczyną tej sytuacji na pewno 
jest nadmierna empatia? Jest wiele definicji tego słowa i wiele potocznych wyobrażeń na 
temat czym jest empatia, na przykład takie, że jest to bycie wrażliwym na krzywdę innych 
osób, wczuwanie się w ich sytuację. W pewnym sensie tak jest. Zdolność do odczytania emocji 
innych osób jest składową empatii. Jednak nie chodzi tutaj o przeżywanie emocji całego 
świata. To wykończyło by prawie każdego, a z drugiej strony nie przyniosło otuchy, pomocy 
ludziom cierpiącym – bo co może dać osoba wykończona, wyczerpana, załamana? 
 
Jednym z kroków do bycia empatycznym, jest pozwolenie sobie na odczucie swoich granic 
psychicznych, zbudowanie ich lub wzmocnienie. Wtedy – mając te granice – możesz być 
empatyczna/ny na tyle, na ile chcesz. Otwierasz się na więź z innymi osobami, bądź zamykasz 
się. Kłopot jest wtedy, kiedy nie masz wyboru. Kiedy zawsze jesteś „empatyczna/ny”, w takim 
rozumieniu tego słowa, że zawsze tłumaczysz zachowania innych osób, zawsze ich 
zadowolenie jest ważniejsze od tego co Ty czujesz. Często nie wiesz co czujesz i czego 
pragniesz dla siebie, bo definiujesz siebie przez pryzmat zadowolenia osób, których potrzeby 
stale zaspokajasz.  
 
Czasem możesz mówić, że Twoją potrzebą jest to, żeby „te osoby” były zadowolone, 
szczęśliwe. Wtedy i Ty jesteś szczęśliwa/wy. Użyłam cudzysłowu przy takim 
rozumieniu „empatii”, ponieważ w tej książce przez empatię rozumiem stan czystej obecności 
w stosunku do uczući i potrzeb drugiej osoby. Stan towarzyszenia drugiej osobie w jej 
świecie, bycie w tym świecie bez oceniania, pouczania i bez przejmowania jej emocji. 
Oglądam świat oczami tej osoby, ale zachowuję swoje widzenie. Zaspokajanie potrzeb innych 
osób, stała gotowość zadowalania innych i czerpanie satysfakcji z ich spełnienia, a nawet 
budowanie na tym swojego poczucia własnej wartości, to bardziej współuzależnienie niż 
empatia. Jeśli odnajdujesz w sobie takie aspekty zachęcam do praktyki empatii wobec siebie. 
Więcej na ten temat m.in. w rozdziałach: Empatia – piękna bestia, Empatia wobec braku 
empatii, Empatia wobec rozumu, Empatia wobec „ cienia”. 
 
 
Ogranicznik 10: Kto ma miękkie serce, musi mieć twardy tyłek, bo w życiu zawsze jest „coś 
za coś”. 
 
No tak, tak się zdarza, że nasza wrażliwość może być nadużyta. Jednak osoby pełne mocy nie 
muszą obawiać się swojej wrażliwości. Można powiedzieć, że jeśli chcesz być wrażliwa/wy 
to pozwól sobie też być silna/silny. Przyjmij wszystkie swoje aspekty – te lubiane i nielubiane. 
Człowiek zintegrowany ma automatycznie więcej mocy, bo nie traci jej na wewnętrzne 
konflikty. Na uciekanie przed samym sobą. Na wewnętrzną zabawę w „wilka i zająca”. 
Czy zostało udowodnione, że osoby, które mają twarde serce mogą mieć miękki tyłek, że nie 
są narażone na zranienie, ból? Nie spotkałam się z takim dowodem.  



   
 
 
 
 
 
 
 
Spotkałam się natomiast z badaniami, na przyklad, dr Deana Ornisha, które wskazują dość 
wyraźnie, że osoby, które mają twarde serce, dużo częściej cierpią na choroby układu 
krążenia, dużo gorzej znoszą zawał serca i rzadziej go przeżywają. A to, co jest dla nich 
zalecanym lekarstwem, to oprócz zdrowej diety i ruchu więcej miłości i więcej otwartości na 
uczucia. Czasem tak jest, że wybieramy pomiędzy jedną a drugą sytuacją, postawą.  
 
Jednak wcale nie musi tak być zawsze. Jeśli pozwolisz sobie na otwartość, wcześniej lub 
później zauważysz, że istnieją sposoby na to, aby mieć zaspokojone pozornie sprzeczne 
potrzeby. „Albo rybki, albo akwarium” – to nie jest wybór. Wybór zaczyna się, kiedy masz 
minimum trzy opcje. Być może na tym właśnie polega ewolucja, że czegoś pragniemy, a 
potem zdobywamy kompetencje, aby to urzeczywistnić. Kiedy chcesz mieć tylko miękkie 
serce, to w tym kierunku się rozwijasz. Kiedy cel postawisz inaczej, chcę mieć miękkie serce i 
jednocześnie nie chcę z tego powodu cierpieć, wtedy możesz zacząć szukać rozwiązań tej 
właśnie sytuacji. Wtedy pytanie brzmi zupełnie inaczej. Nie brzmi: „Czy opłaca się być 
wrażliwym”, tylko „Jak to zrobić, aby ochronić swoją wrażliwość?” Może wzmacniać wlasną 
moc chronienia siebie? Może więcej troski poświecić tym relacjom, które Cię karmią? Może 
nie traktować krytyki zbyt poważnie, nie dopuszczać jej do serca tak blisko? Więcej na ten 
temat przeczytasz m.in.: w rozdziałach: Empatia wobec „cienia”, Empatia wobec rozumu, 
Empatia wobec strasznej szczerości.  
 
 

To już całość pierwszego rozdziału książki Lucyny Wieczorek 
“Nie mów przepraszam, nie mów kocham”. 
 
Jeśli zainspirowały Cię te treści i chcesz sprawdzić jak wyglądają 
program rozwojowe oparte na empatii lub masz jakieś pytania – 
skontaktuj się z autorką lucyna@dojrzewalnia.pl 
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