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POROZUMIENIE

W osiągnięciu porozumienia 

zwykle nie przeszkadza to, 

że ludzie nie dostrzegają sensu 

i celu proponowanych 

rozwiązań. Problemem jest 

konfrontacyjny język, 

jakim ze sobą rozmawiają.



Co czujesz, kiedy słyszysz:

„jesteś beznadziejny”
„nie można na tobie polegać”
„musisz…”
„powinieneś…”
„najlepiej żebyś…”
„ty zawsze…”
„ty nigdy…”
„za dużo”
„za mało”



Szakal kontra żyrafa



Szakal kontra żyrafa
A Ty? Jakim językiem mówisz?

SZAKAL oczekuje, że inni spełnią jego żądania. 

Nie respektuje prawa innych do samostanowienia. 

Generalizuje, uogólnia, rani. Za jego stwierdzeniami kryje się 

gotowy OSĄD czy OPINIA o ludziach. Szakal atakuje innych, 

stosuje komunikaty „odcinające od życia”: oskarża, grozi, 

obraża, etykietyzuje, budzi poczucie winy, jest nieuprzejmy 

i agresywny. Straszy karami i obiecuje nagrody.



Żyrafa ma największe spośród ssaków lądowych serce, 

a jej długa szyja pozwala 

dostrzegać to, 

co dla wielu

NIEWIDOCZNE.



Szakal kontra żyrafa
A Ty? Jakim językiem mówisz?

ŻYRAFA symbolizuje szczerość, umiejętność słuchania, 

rozumienia punktu widzenia innych, komunikacji się z innymi – 

bez oceniania. Stosuje komunikaty „służące życiu”: jej język jest 

pełen empatii i życzliwości, rozwiązuje konflikty w sposób 

pokojowy, okazuje akceptację. Zamiast kogoś krytykować, mówi 

o własnych uczuciach i potrzebach oraz reaguje na uczucia 

i potrzeby innych.



Język żyrafski
Zrezygnuj z ocen i osądów, dziel się swoimi 

spostrzeżeniami (obserwacja); mów wprost, co czujesz 
(uczucie) i czego potrzebujesz (potrzeba); 

proś zamiast rozkazywać (prośba).



Kluczowe elementy 
porozumienia bez przemocy

Mów wprost, jakie są Twoje oczekiwania. 
Nie licz na to, że ktoś domyśli się, 
czego chcesz.
Im wyraźniej określisz, czego potrzebujesz, tym większa 
szansa, że spełni się Twoje oczekiwanie.

„Ale chce mi się pić…”
 „Czy możesz przynieść mi szklankę wody?”



Kluczowe elementy 
porozumienia bez przemocy

Mów, czego chcesz (zamiast czego nie chcesz).

„Nie wchodź do domu w butach.”
„Chciałabym, żebyś zdejmował buty przed 

wejściem do domu.”



Kluczowe elementy 
porozumienia bez przemocy

Mów o swoich uczuciach, zrezygnuj z ocen i osądów. 

„Zwariowałeś? (obrażanie) Piąta kawa? Chcesz, żeby 
wysiadło Ci serce? Chcesz osierocić nasze dzieci? 
(straszenie) Jesteś bezmyślny! Stary, 

a głupi. (ocena, osąd, obrażanie)”

„Jestem zaniepokojona, gdy widzę, że pijesz dziś już 
piątą kawę.”



Kluczowe elementy 
porozumienia bez przemocy

Dziel się spostrzeżeniami, ale powstrzymaj się 
od oceny.

„Dokonywanie spostrzeżeń przy równoczesnym 
powstrzymaniu się od oceny dowodzi najwyższej 

inteligencji, jaka dostępna jest człowiekowi.”
Krishnamurti, hinduski filozof

Marek jest spóźnialski. Marek zawsze się spóźnia.
Marek spóźnił się na nasze spotkania 3 razy.



Kluczowe elementy 
porozumienia bez przemocy

Stosuj komunikaty „ja”, zamiast „ty”.

Za wszystkie emocje odpowiadamy my sami i nie możemy 
zrzucać za nie odpowiedzialności na innych. To MY się 
zdenerwowaliśmy, a nie KTOŚ nas zdenerwował.

„Denerwujesz mnie.”
„Jestem zdenerwowana.”



JĘZYK ŻYRAFSKI JĘZYK SZAKALSKI
Znów zostawiłeś kapcie w kuchni!

Pospiesz się, dlaczego zawsze musisz 
się guzdrać!

Przestań natychmiast!

Dlaczego się mażesz? Jesteś już 
dużym chłopcem.

Nigdzie nie wyjdziemy, jeśli w tej 
chwili nie posprzątasz tego bałaganu 
w pokoju!
Dlaczego nigdy nie robisz tego, 
o co Cię proszę?

Nie rycz! Idź do pokoju i uspokój się!



JĘZYK ŻYRAFSKI JĘZYK SZAKALSKI
Chciałabym, żebyś zabrał swoje 
kapcie z kuchni.

Znów zostawiłeś kapcie w kuchni!

Boję się, że się spóźnimy, dlatego 
ubierzmy się szybko, bo musimy 
już wychodzić.

Pospiesz się, dlaczego zawsze musisz 
się guzdrać!

W piłkę gramy na podwórku. 
W domu możesz coś stłuc.

Przestań natychmiast!

Jest Ci smutno, bo chciałeś 
pobawić się z Tomkiem, a on nie 
chce bawić się z Tobą?

Dlaczego się mażesz? Jesteś już 
dużym chłopcem.

Pochowajmy zabawki do pudełek, 
a potem pójdziemy na podwórko.

Nigdzie nie wyjdziemy, jeśli w tej 
chwili nie posprzątasz tego bałaganu 
w pokoju!

Denerwujesz się, bo nie chcesz 
teraz rysować laurki dla babci?

Dlaczego nigdy nie robisz tego, 
o co Cię proszę?

Widzę, że to Cię bardzo 
rozzłościło. Czy możesz mi 
powiedzieć, co się stało?

Nie rycz! Idź do pokoju i uspokój się!















W każdym z nas jest konflikt…



toczą nieustanną walkę:

Jeden reprezentuje strach, złość, zazdrość, smutek, żal, 

chciwość, arogancję, użalanie się nad sobą, poczucie 

winy, urazę, kłamstwa, fałszywą dumę i poczucie 

wyższości lub niższości.

Drugi to radość, zadowolenie, zgoda, pokój, miłość, 

nadzieja, akceptacja, chęć zrozumienia, hojność, 

prawda, życzliwość, współczucie i wiara.

Który wilk wygra?  Ten, którego karmisz…



Porozumienie bez przemocy - literatura
Marshall Rosenberg „Porozumienie bez przemocy. O języku serca” 
Marshall Rosenberg „Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy” 
Serena Rust „Tańcowała żyrafa z szakalem. Cztery kroki empatycznej komunikacji.” 
Ingrid Holler „Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia” 
Liv Larsson „Porozumienie bez przemocy w mediacjach. Jak być trzecią stroną 

w konflikcie.” 
Liv Larsson „Porozumienie bez przemocy w związkach” 
Liv Larsson „Wdzięczność. Najtańszy bilet do szczęścia” 
Nauczyciele: 
Marshall Rosenberg „Edukacja wzbogacająca życie” 
Sura Hart, Victoria Kindle Hodson „Empatyczna klasa. Relacje, które pomagają 

w nauce.” 
Towe Widstrand „Porozumienie bez przemocy w szkole czyli język żyrafy w szkole” 
Rodzice: 
Justine Mol "Dorastanie w zaufaniu." 
Aleksandra Cyran – Żuczkowska „Wychowanie bez klapsa” 
Dzieci: 
Vilma Costetti, Monica Rinaldini „Kubuś będzie miał braciszka” 
Vilma Costetti, Monica Rinaldini ”Kubuś ma siostrzyczkę” 
Vilma Costetti, Monica Rinaldini „Kubuś idzie do przedszkola” 



Dziękuję za uwagę,
Monika Miastkowska.

 
IV Liceum Ogólnokształcące 
im. Cypriana Kamila Norwida 

w Białymstoku
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