
10 ROZDZIAŁÓW 
TESTY 

ĆWICZENIA

Trening umiejętności 

osobistych 

i 

społecznych 

Katarzyna Płuska 
 

ISBN 978-83-953976-0-8 

##7#52#aMTM5ODgzNzNBNjYzNjM0Mw==

##7#
52#a

MTM
5OD

gzNz
NBN

jYzN
jM0M

w== ##7#52#aMTM5ODgzNzNBNjYzNjM0Mw==



Trening umiejętności  

osobistych i  społecznych 

Trening umiejętności osobistych i społecznych ma na celu pomoc 

w wypracowaniu pewnych ważnych życiowo umiejętności, m.in. 

tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z 

innymi ludźmi czy jak reagować asertywnie na konflikty. 

Dokładniej więc: po co Ci ta wiedza? Przede wszystkim po to, by 

odzyskać równowagę w swoim życiu, by odnaleźć swoje 

potrzeby i odpowiednio je zaspokoić. Zrozumieć pewne 

mechanizmy, unikać zagrożeń, oczywiście wykorzystywać swój 

potencjał. Poniższa treść jest podzielona na podstawowe 

tematy, które pomogą Ci oswoić pewne działanie. 

SPIS TREŚCI: 
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Po analizie tekstu nabędziesz solidne podstawy umiejętności, 

przykładowo: 

 

zrozumienie czym jest samoocena oraz sposobu 

podniesienia własnego poczucia wartości 

umiejętność słuchania innych ludzi, ale i zdolność do 

zadawania pytań; 

umiejętność inicjowania, ale i właściwego prowadzenia 

rozmowy oraz dyskutowanie; 

sposoby wyrażania krytyki, ale i umiejętność 

reagowania na krytykę; 

umiejętność wyrażania siebie poprzez komunikat JA 

oraz wykorzystywania go do realizacji własnych potrzeb 

metody radzenia sobie z różnymi uczuciami i emocjami 

– zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi; 

zrozumienia czym jest autoempatia oraz inteligencja 

emocjonalna; 

sposoby na rozwiązywanie konfliktów; 

wykorzystywanie stresu dla swojego dobra, tzw. 

eustresu 

Do Twojej dyspozycji oddajemy tematyczne rozdziały, wraz z 

ćwiczeniami i testami. Czytaj, przerabiaj, analizuj – to 

wszystko jest dla Ciebie i ma za zadanie pomóc Ci w 

rozwijaniu Twoich umiejętności osobistych i społecznych. 
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1. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI  

Temat - wyzwanie. Czym jest dla Ciebie poczucie własnej 

wartości? Czy czujesz się czasem gorszy, bezwartościowy, a 

Twoja samoocena podpowiada Ci tylko krytyczne słowa? 

 

Zaniżone poczucie własnej wartości zwykle współtowarzyszy 

takim emocjom, jak: smutek, zawstydzenie, brak pewności siebie, 

dokonywanie niekorzystnych porównań społecznych z osobami, 

które są lepsze w jakiejś dziedzinie. Do tego dochodzi nadmierna 

samokrytyka, poczucie bezwartościowości, stawianie sobie 

nierealistycznych wymagań i uzależnianie oceny swojej osoby od 

oceny innych. 

Poczucie własnej wartości to wewnętrzna postawa wobec siebie. 

Wywodzi się z osądu o sobie – jak większość bierzemy pod uwagę 

właściwości fizyczne, psychiczne i społeczne. Poprzez 

samoocenę pozytywną – negatywną wyrażamy siebie, możemy 

przyjąć postawę osoby pewnej siebie lub tej niepewnej (na końcu 

tekstu test samooceny). Fizycznie, intelektualnie czujemy się 

lepsi lub gorsi. 

 

Osoba o zaniżonym poczuciu własnej wartości pozwala się 

wykorzystywać (!), nie broni swoich praw, a potrzeby innych 

przedkłada nad własne. Tworzy to poczucie dyskomfortu, 

dlatego czasami taka osoba stara się ukryć prawdziwy stan 

rzeczy, nawet przed samym sobą – maskując niską samoocenę, 

przesadnie podkreślając własną moc albo skierowując swoją 

wrogość i frustrację na innych. Często swoje braki zastępuje 

agresją, cwaniactwem, zarozumialstwem czy arogancją. Temat 

związany z silnie z postawami w asertywności. 
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Niskie poczucie własnej wartości jest związane z potrzebą 

spełnienia materialnego. Czujemy się tym pewniej, im więcej dóbr 

posiadamy, budując na swój temat pozytywny sygnał dla 

społeczeństwa. Może w ten sposób kierujemy się też 
podświadomą potrzebą złagodzenia wewnętrznego, 

psychologicznego dyskomfortu wywołanego uczuciem bycia 

gorszym? 

Niskie poczucie własnej wartości wynika z pracy jaką 

wykonujemy. Albo z braku posiadania takowej. Dyskomfort 

odczuwają Ci, którzy uważają że ich praca jest niżej sytuowana 

społecznie. Przykładów jest mnóstwo – sytuacji gorszących 

jeszcze więcej. 

Niskie poczucie własnej wartości bierze się z niedoskonałości 

(wg nas) wyglądu fizycznego. Niestety, jest on często jednym z 

głównych kryteriów.  

 

Im krytyczniej odbieramy siebie, tym niższa nasza opinia. 

Wniosek jest jeden – jeżeli nie wyglądasz jak schemat swojego 

„idealnego ja” obniżasz swoje poczucie wartości.  
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Jak określać swoje JA? 

   

Dochodzimy do swoich wewnętrznych określeń, więc swój obraz 

możesz podzielić na składowe: ja realne, ja idealne i ja 

powinnościowe: 

Ja realne 

– prawdziwy, rzeczywisty obraz na swój temat m.in. umiejętności, 

wiedza, zdolności, cechy czyli „Jaki jestem?” 

Ja idealne 

– można iść w kierunku ideału, czyli „Jaki chciałbym być?”, moje 

pragnienia, marzenia, aspiracje 

Ja powinnościowe 

–  często w zależności od środowiska w którym żyjemy, wszystko 

to co mówi o tym co powinniśmy robić i „Jaki powinienem być?”, to 

pewnego rodzaju wymogi i ramy 

5

Odpowiedz sobie na każde Ja. 

Tylko pamiętaj, że rozbieżność między Ja 

realnym a Ja idealnym prowadzi do 

przeżywania emocji, składających się na 

syndrom depresyjny – smutek, 

rozczarowanie, apatia. Natomiast 

rozbieżność między Ja realnym a Ja 

powinnościowym powoduje tzw. syndrom 

agitacji, czyli silne uczucia, jak niepokój, 

strach, poczucie winy i wstyd. Ja i Ty, każdy 

tak odczuwa, różnica polega na stopniu i 

umiejętności radzenia sobie, a właściwie 

przekucia tych syndromów w pozytywne 

emocje.    
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I co z tym wszystkim zrobić? 

 

Aby wzmocnić poczucie własnej wartości trzeba pokochać się 

bezwarunkową miłością… a to wszystko co związane jest z 

krytyką (o której więcej niebawem) odrzucić, jako coś nie Twojego, 

nie chcianego, po prostu odciąć się. 

6
Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 13988373A6636343

##7#52#aMTM5ODgzNzNBNjYzNjM0Mw==

##7#
52#a

MTM
5OD

gzNz
NBN

jYzN
jM0M

w== ##7#52#aMTM5ODgzNzNBNjYzNjM0Mw==



katarzynapluska.pl

6 filarów poczucia własnej wartości (wg Nathaniela Branden) 

 

Przeanalizuj sześć filarów poczucia własnej wartości, opracowane 

przez psychologa Nathaniela Branden: 

 

ŚWIADOME ŻYCIE 

Praktyka świadomego życia - dzięki niej potrafisz docenić fakty i 

otoczenie, ponieważ porównując i analizując zdarzenia zewnętrzne, 

jak również w swoim wewnętrznym świecie, zaczynasz żyć w 

zgodzie z własnym rozsądkiem. Taki człowiek nie działa w 

nieświadomości samego siebie. 

 

SAMOAKCEPTACJA 

Praktyka samoakceptacji – bardzo trudny punkt. Dotyczy ona 

głównie chęci brania odpowiedzialności za własne czyny, 

akceptacji swojego własnego zdania i ogólnie „polubienie samego 

siebie", swojego charakteru, cech, a także wyglądu fizycznego. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SIEBIE 

Praktyka odpowiedzialności za siebie – bo zaakceptować oznacza 

przyjąć fakt, iż jesteśmy autorami własnych działań, własnych 

wyborów. To dążenie do wyznaczonych celów, jednostkowych, a 

także zespołowych. To kierunek działania, który nie polega na 

pytaniu: „kto jest winny?", ale „co należy zrobić, aby teraz to 

naprawić". 

 

ASERTYWNOŚĆ 

Praktyka asertywności – to poszanowanie praw swoich z 

szacunkiem dla praw czyjś. To zgoda ze swoimi przekonaniami, 

wyrażaniem własnego zdania, ale przy braku agresji na zewnątrz, 

do otoczenia.   
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6 filarów poczucia własnej wartości (wg Nathaniela Branden) 

 

 

ŻYCIE CELOWE 

Praktyka życia celowego - to umiejętność konsekwentnego 

dążenia do celu, a tak naprawdę warto czasem się zatrzymać i 

zastanowić, czy nie należy w jakimś momencie zmienić sposobu 

myślenia lub działania 

 

PRAWOŚĆ 

Praktyka integralności osobistej – to życie w zgodzie między tym, 

co wiemy, w co wierzymy, oraz tym co robimy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnie słowa: jeżeli nie polubisz siebie za własną 

wyjątkowość, nigdy nie będziesz szczęśliwy.  Zawsze znajdzie 

się ktoś wyższy, szczuplejszy, mądrzejszy, zaradniejszy, 

zamożniejszy itd. Po prostu nie da się być najlepszym w każdej 

dziedzinie, takie standardy i wymagania są niemożliwe do 

zrealizowania. A przede wszystkim pierwsze z czym powinno Ci się 

kojarzyć poczucie własnej wartości to autoempatia (w kolejnym 

rozdziale).To bycie przy sobie, akceptowanie swoich słabości – tak 

jak walczysz o bliskiego, walcz o siebie. 
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2. SAMOOCENA (ĆWICZENIA + TEST) 

Samoocena to uogólniona postawa w stosunku do samego 

siebie, która wpływa na nasz nastrój oraz wywiera silny wpływ 

na pewien zakres zachowań osobistych i społecznych. 

 

Podstawą samooceny jest samowiedza, czyli zespół sądów i opinii, 

które człowiek odnosi do własnej osoby; a te osądy i opinie dotyczą 

właściwości fizycznych, psychicznych i społecznych. I teraz w 

zależności od subiektywnej oceny i emocjonalnego stosunku do 

własnych cech, samoocena jest pozytywna lub negatywna. Termin 

„negatywna samoocena" dobrze koresponduje z bardziej 

tradycyjnym określeniem „poczucie niższości", a termin 

„pozytywna samoocena" to „zdrowa pewność siebie". 

 

Samoocenę można mierzyć na dwóch wymiarach - wysokości i 

pewności. W tym sensie samoocena może być: 

a) zawyżona i pewna, 

b) zawyżona i niepewna, 

c) zaniżona i pewna, 

d) zaniżona i niepewna. 

Należy zaznaczyć, że jakość dokonywanej samooceny zależy 

często od wychowania. Z poziomem samooceny związana jest też 
jej chwiejność lub stabilność. Duża chwiejność samooceny 

występuje często u osób nerwicowych, mających z reguły obniżoną 

samoocenę. 

 

 

Dla samoświadomości i sprawdzenia tematu wykonaj i przeanalizuj 

poniższe ćwiczenia oraz TEST - Twoja Samoocena 
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TEST SAMOOCENY 

20 pytań. Wybierz jedna właściwą odwiedź.  
Podlicz punkty i sprawdź swoją samoocenę. 
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Punktacja 

 

Za każdą odpowiedź „tak” na pytania: 1, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20 

za „nie” na pytania 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 

przyznajemy sobie 1 punkt. 

 

Za odpowiedź „nie wiem” brak punktacji. 

Zsumuj punkty, podziel przez 2. 

 

Wynik 

 

Jeżeli Twój wynik jest poniżej 5 punktów - koniecznie należy 

zająć się podwyższeniem poczucia własnej wartości i samooceny. 

Jeżeli wynik jest powyżej 5 – masz bardzo 

dobrze rozwinięty poziom samooceny.
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3. AUTOEMPATIA 

Autoempatia? Każdego dnia przez Twoją mądrą głowę przelatują 

tysiące myśli. Przy czym większość i tak jest o tym samym. Bo 

przeważnie myślisz o Twoim otoczeniu, o tym co dotyczy 

bezpośrednio Ciebie. I teraz pomyśl sobie, że w jakimś momencie 

spada na Ciebie problem lub krytyka. Nieważne co, małe czy duże, 

ale to coś siedzi w głowie… 

Problemy i samokrytyczne myśli są brutalne, bo sieją strach, 

lęk, osłabienie. Nie pozwalają działać. Kierują zawsze w złą stronę. 

I teraz masz dwa kierunki: usiąść i użalać się nad sobą jaki jesteś 

beznadziejny i niepotrzebny lub powiedzieć „Są wzloty i upadki, 

aktualnie zaliczam upadek i jest mi źle. Ale przecież mam prawo do 

gorszych dni. Ogarnę się” i wówczas wejdziesz w strefę 

autoempatii. 

 

Powyższe zdania brzmią inaczej, ale są wypowiedziane w jednym 

kontekście, oba są w czasie kryzysu, trudnego momentu. Bo 

problem zjawia się znikąd. Może to być błaha sprawa, coś co odbiera 

nam możliwość logicznego myślenia. Możesz usłyszeć od bliskiej 

osoby, że jesteś „głupi” i nie nadajesz się do niczego. Ewentualnie 

szef w pracy wyraził, delikatnie mówiąc niezadowolenie z Twoich 

wyników, widząc tylko jedną stronę medalu. Mąż (żona) czepia się o 

wszystko, dziecko nie chce zasnąć o normalnej porze. Możesz też 
przezywać osobistą tragedię, zdrowotną, związaną z odejściem 

bliskiej osoby, ale to już są bardzo poważne tematy, więc 

przykładów nie podam. Wiesz lepiej, każdy ma swoje tragedie. 

Jednak najważniejsze jest co z tym zrobisz. 

Masz dwa wyjścia: użalanie się nad sobą, dalsze dobijanie i 

kąsanie lub możesz włączyć empatię do siebie samego. 
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Czym jest autoempatia? 

 

Autoempatia to bycie po swojej stronie. To bycie ze sobą i w 

sobie. To zrozumienie i kochanie siebie. Bo mądra miłość 

pozwala na słabości. Powie Ci: wyciągnij wnioski i idź odważnie 

dalej. A kochać siebie to czasem trudna sprawa. Trzeba pozwolić na 

przeżywanie wzlotów i upadków. 

Autoempatia to rozumienie swoich uczuć i emocji. To 

odczuwanie ich, zrozumienie w aspekcie poprawy, akceptacji i 

mobilizacji. To nawyk autorefleksji na temat własnego zachowania i 

nastawienia mentalnego. Szczególnie w sytuacjach, które 

wzbudzają trudne emocje. Autoempatia to troska o równowagę 

psychoemocjonalną. Wyrozumiałość w chwilach słabości i 

świadome dokonywanie takich wyborów, które służą mojemu 

samopoczuciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoempatia to zrozumienie i kochanie siebie. 

BYCIE DLA SIEBIE DOBRYM. 
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Jak to brzmi w praktyce? 

 

Nawet przez łzy możesz oczyścić się, zrozumieć, by iść dalej i 

zmienić myślenie na: 

• „Jest mi źle. Rozumiem to. Każdy ma prawo do gorszych dni.” 

• „Czasem jest dobrze, czasem źle. Ale pamiętam szczególnie o 

dobrym.” 

• „Trudny to dla mnie moment. Ale jestem silna.” 

• „Bywają wzloty i upadki, aktualnie zaliczam upadek i to boli.” 

• „Chcę być dla siebie dobra, zwłaszcza teraz.” 

 

A jak masz NIE myśleć i nie mówić do siebie? W tonie, który 

jeszcze bardziej pognębia, spycha w dół. 
• „Jestem beznadziejna/głupia/przegrana” 

• „Nic mi się nie udaje. Zawsze tak było i będzie.” 

• „Do niczego się nie nadaję.” 

• „Życie jest dla mnie niesprawiedliwe!” 

• „Tylko mi jest tak ciężko.” 

• „Dlaczego ja mam zawsze najgorzej?” 

 

 

To jest nagranie z cyklu – użalam się nad sobą, które często 

odsuwa Cię od siebie, od całego świata. Przestajesz lubić siebie 

co rzutuje na codzienność, bliskich, pracę. 
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A co dokładnie daje Ci bycie po swojej stronie? 

 

1. Podwyższasz swoje poczucie własnej wartości 

Aby ją poprawić, może ją właśnie zastąpić autoempatią. 

2. Nie umniejszasz swoich osiągnięć 

Starłeś się ze wszystkich sił. Nie wyszło. Współczujesz sobie, ale 

nie atakujesz, nie użalasz się (tzn. nie uważasz się ciągle za 

nieudacznika). 

3. Przyznajesz, że TY też jesteś ważny 

Odkrywasz swoje uczucia, akceptujesz je. 

4. Nie czujesz się gorsza od innych. 

Zaczynasz widzieć, że każdy z nas ma lepsze i gorsze dni. 

Zaakceptuj, że Ty też możesz. 

5. Walczysz 

Jak wspierasz swoją najlepszą przyjaciółkę, kogoś bliskiego? 

Walczysz o niego. Z Twoją autoempatią będziesz walczyć o siebie. 

6. Nie fiksuj się. 

Problem, który jest ciągle przy Tobie, odbiera powoli siły. Ale dzięki 

autoempatii nie fiksujesz się na nim. Nie umartwiasz ciągle w jego 

obrębie. Tak, jest ciężko, czujesz smutek, strach. Przyjmujesz te 

emocje, ale starasz się funkcjonować jak najlepiej. 

 

Nie użalaj się nad sobą. To nie jest konkurs pod tytułem: kto ma 

gorzej, to Twoje życie. Co Ci da użalanie? Nic – to kłamca i złodziej 

Twojego czasu. A autoempatia pozwoli zaakceptować te gorsze 

chwile oraz pokaże właściwą drogę. Bo tylko z odpowiednim 

nastawianiem może być lepiej, ponieważ nastąpi akceptacja. Bycie 

ze sobą motywuje, uszczęśliwia, daje Ci ostoję, bezpieczeństwo. I 

przynajmniej nie chodzisz ciągle smętny, poirytowany lub w 

napięciu. 
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4. INTELIGENCJA EMOCJONALNA  
(+TEST)   

Emocje towarzyszą Ci zawsze – pozytywne i negatywne; 

doświadczasz je codziennie. W obecnym momencie zapewne 

także je odczuwasz: zaciekawienie, zadowolenie, radość, 

zniechęcenie, frustracje lub nawet irytacje. Zastanawiałeś się 

kiedykolwiek czy potrafisz je “zrozumieć”? A właściwie w jakim 

celu? Bo to emocje bardzo często zarządzają naszymi odruchami i 

działają szybciej niż myślenie racjonalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile razy w życiu zdarzyło Ci się żałowałeś pewnych słów? Pewnego 

zachowania? A ile razy odczuwałeś dumę i zadowolenie ze swoich 

mniejszych lub większych sukcesów? A jak wspominasz swoje 

ważne wydarzenia z życia, to co czujesz? Zawsze emocje. 

Towarzyszą Ci wszędzie, w każdym momencie coś odczuwasz. To 

emocje odpowiedzialne są za Twoja reakcje na dany temat, łączą 

lub dzielą Cię z ludźmi. I właśnie po to jest inteligencja 

emocjonalna, aby rozpoznawać, zrozumieć i zarządzać emocjami 

swoimi i ludzi wokoło.  
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Inteligencja emocjonalna (EQ) to umiejętność 

rozpoznawania, rozumienia i zarządzania emocjami 

– swoimi i osób w Twoim otoczeniu.   

Nasz mózg jest tak zaprogramowany, że kiedy doświadczasz 

jakiejś emocji np. zaniepokojenie, strach, gniew, to odpowiada na 

zagrożenie poprzez emocjonalną reakcję. Takie działanie może 

prowadzić do powiedzenia lub wykonania czegoś, czego później 

będziemy żałować. I teraz – po uświadomieniu sobie, że jest to 

szybka, instynktowna reakcja i nie chcemy działać pod jej 

wpływem – wycofujemy się, uspokajamy i włączamy racjonalne, 

obiektywne myślenie. Skrót – ktoś Cię zdenerwował, chcesz 

okazać złość i irytację, ale nagle włączasz EQ i czujesz, że to nie 

ma sensu, lepiej spokojnie i mądrze rozwiązać tą sprawę, bo 

przyniesie Ci to więcej korzyści m.in. Twój spokój, bezpieczeństwo 

emocjonalne.  
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Odwołując się do przykładu zawodowego rozpoznanie emocji 

klienta pozwoli dopasować się reakcją do jego potrzeb, które są 

Ci potrzebne do odniesienia zamierzonego skutku (współpracy). 

   

 

 

Naucz się kontrolować swoje emocje i nie pozwól, aby to one 

kontrolowały Ciebie. 
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Jakie osiągasz korzyści korzystając z inteligencji 

emocjonalnej? 

 

1. Obniżasz swój poziom stresu, czyli dbasz o zdrowie. 

Będąc świadomym siebie i swoich słabości możesz o siebie 

bardziej zadbać, a więc obserwować ciało i przeciwdziałać 

stresowi. 

2. Relacja z ludźmi. 

Dzięki rozumieniu i odpowiedniemu wyrażaniu swoich emocji 

poprawiasz stosunki z ludźmi. Potrafisz też odczytywać ich stany 

emocjonalne. Poprawiasz swój wizerunek w ich oczach. 

3. Nie stwarzasz i potrafisz załagodzić konflikty (keep calm 

and wdech). 

Przy rozwiniętej EQ potrafisz wczuć się w pewnym stopniu w 

stany emocjonalne innych ludzi, więc możesz zapobiegać 

konfliktom lub je przynajmniej łagodzić. Temat związany z 

umiejętnością negocjacji. 

4. EQ sprawia, że stajesz się optymistą. 

5. Sukces & poczucie własnej wartości. 

Dzięki wysoko rozwiniętej EQ lepiej motywujemy się, działamy, 

coraz częściej skutecznie. Wzrasta więc poczucie własnej 

wartości i umiejętność osiągania celów. 

6. Jesteś liderem, świadomym przywódcą. 

Wysoki poziom EQ pozwala rozpoznawać stany emocjonalne 

swoje, a przede wszystkim ludzi wokoło, też. pracowników. Wiesz 

czego potrzebują, oczekują i potrafisz ich do tego jako lider 

charyzmatycznie doprowadzić.  
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Wady inteligencji emocjonalnej: 

 

• EQ jest kompetencją miękką – nie masz jej “wbudowanej”, 

możesz próbować ją rozwijać (zostaniesz małym buddą) 

• czy ciągła kontrola dobrze na nas wpływa? 

 

Pojęcie inteligencji emocjonalnej wprowadził Daniel Goleman. 

Zauważył, że nie zawsze dobre wyniki w nauce i wysoki poziom 

inteligencji daje sukces prywatny, zawodowy. To właśnie EQ jest 

czynnikiem, który decyduje o umiejętności radzenia sobie w życiu 

codziennym, praktycznym. 

Osoby z dobrze wykształconą inteligencją społeczną sprawdzają 

się jako: politycy, nauczyciele, przywódcy religijni, doradcy, 

handlowcy, menadżerowie, specjaliści public relations itd. Wysoki 

poziom EQ możesz genialnie wykorzystywać w swojej pracy 

zawodowej. 
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Czy zaliczasz się do ludzi o wysokim ilorazie inteligencji 

emocjonalnej? 

 

Zobacz 10 punktów poniżej, a następnie rozwiąż TEST. 

 

1. Czy używasz emocjonalne słownictwo? 

Wyobraź sobie, że jesteś w silnie stresowej sytuacji. Jak wielu 

przymiotników możesz użyć, które opisują Twoje emocje? Czy 

mówisz, że czujesz zdenerwowanie, niepokój, zły nastrój, 

niepokój lub rozdrażnienie? Jeśli opisujesz stany emocjonalne to 

kształtujesz swoje EQ, a co najważniejsze pozwalasz sobie 

uniknąć złych decyzji podyktowanych negatywnymi emocjami. 

2. Czy jesteś zainteresowany ludźmi, ogólnie otoczeniem? 

Nie ważne jaką masz osobowości, jeżeli szczerze, bez złych 

intencji interesujesz się ludźmi, chcesz im pomagać, to wzrasta 

Twój poziom empatii, a to znacznie rozwija inteligencję 

emocjonalną. 

3. Czy doceniasz to co masz, co posiadasz? 

I nie chodzi tu tylko o spełnienie materialne. Doceń zdrowie, 

rodzinę, umiejętności i osiągnięcia. Ciesz się tym, opisuj emocje – 

rozwijasz inteligencję emocjonalną. 

4. Czy myślałaś kiedyś o swojej samoocenie, o swoich 

mocnych i słabych stronach? 

Czy korzystasz z tej wiedzy? Kiedy znasz swoje mocne strony 

potrafisz je wykorzystać i przekuć w sukces na każdym polu. 

Wykorzystujesz i czerpiesz z siebie jak najwięcej. Wzmacniasz 

też poczucie własnej wartości. 

5. Czy potrafisz akceptować zmiany? Obawiasz się ich? 

Jeżeli posiadasz wysoko rozwiniętą inteligencję emocjonalną to 

łatwiej akceptować i przystosować się do zmian. Potrafisz 

oswoić emocje, analizujesz swój strach i obawy. 
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6. Czy szybko lub często obrażasz się? 

Bardzo ważny jest dystans do siebie, taka otwartość i pewność 

siebie. Czy bierzesz do siebie złośliwości, docinki? Twoje 

pozytywne emocje i poczucie własnej wartości powinny Cię 

obronić przed takimi atakami. 

7. Czy roztrząsasz każdy swój błąd? 

Błędy, porażki są potrzebne, aby dostrzec to co ważne i momenty 

kiedy jesteś szczęśliwa. Szczęście to emocje z nim związane; 

myśl o nich. 

8. Czy jesteś asertywny? Tzn. czy mówisz bezpieczne dla 

Ciebie „nie”? 

Mów „nie” wtedy czujesz, że musisz wykonać coś wbrew sobie, 

kiedy czujesz się zagrożona. Będziesz panować nad swoimi 

uczuciami, nad otoczeniem, więc nad swoim życiem. 

Asertywność to postawa, która zakłada szacunek wobec Twoich 

praw, a także ludzi wokoło. 

9. Jak reagujesz na toksyczne jednostki? 

Takie wampiry emocjonalne wysysają z nas co najlepsze. Jeżeli 

panujesz nad emocjami potrafisz takich ludzi neutralizować. 

10. Czy jesteś ciągle „online”? 

Emocje w świecie wirtualnym są często mylne, trudne do 

rozpoznania. Są też budujące i motywujące. Jednak warto 

czasem wyłączyć wszelkie sprzęty mobilne i podczas spaceru 

popatrzeć w oczy i emocje rzeczywistych ludzi. 
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TEST INTELIGENCJA EMOCJONALNA   

Test zawiera 15 pytań. Odpowiedz zgodnie z intuicją.  

 

1. Podczas wizyty u lekarza 

a. kiwasz głową, udając, że jest to dla ciebie oczywiste (1 pkt) 

b. prosisz lekarza, żeby wyjaśnił ci niezrozumiałe nazwy (3 pkt) 

c. po wyjściu od lekarza dzwonisz do znajomych, żeby ci wyjaśnili, o 

co chodzi (2 pkt) 

2. Gdy masz dzień wolny od pracy 

a. kręcisz się po domu, nie robiąc nic szczególnego (1 pkt) 

b. spędzasz dzień na "nicnierobieniu" (3 pkt) 

c. starasz się zrobić to, na co nie miałeś czasu (2 pkt) 

3. Idziesz do znajomych z zamiarem, żeby nie pić alkoholu, 

ale znajomi cię mocno namawiają 

a. wypijasz kilka drinków, żeby przestali cię męczyć (1 pkt) 

b. nie ulegasz i nie pijesz (3 pkt) 

c. ulegasz i przyjmujesz jednego drinka (2 pkt) 

4. Jesteś bardzo cierpliwym człowiekiem 

Tak (2 pkt) 

Nie (1 pkt) 

5. W gronie, na którym ci zależy, opowiadasz niemądry 

dowcip. Widzisz, że inni są zmieszani 

a. starasz się jak najszybciej zatrzeć złe wrażenie (3 pkt) 

b. udajesz, że nic się nie stało (1 pkt) 

c. myślisz tylko o tym, żeby wyjść, tak ci głupio (2 pkt) 

6. Na przystanku tuż obok ciebie ktoś pali papierosa 

a. zwracasz palaczowi uwagę i prosisz, żeby odszedł na bok (3 pkt) 

b. starasz się tego nie widzieć i stoisz obok, jak gdyby nigdy nic 

(1 pkt) 

c. odsuwasz się od palacza jak najdalej (2 pkt) 
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7. Twój znajomy prosi cię o opinię w sprawie interesu, w 

który chce wejść. Wiesz, że krytyka pomysłu urazi go 

a. kłamiesz i mówisz, że jego pomysł ci się podoba (1 pkt) 

b. mówisz prawdę (3 pkt) 

c. odpowiadasz tak, że niewiele z tego wynika (2 pkt) 

8. Powinieneś pójść do dentysty, bo wiesz, że masz ubytki w 

uzębieniu 

a. odwlekasz wizytę tak długo, jak się da (2 pkt) 

b. umawiasz się na najbliższy możliwy termin (3 pkt) 

c. wybierasz się do dentysty dopiero z ostrym bólem (1 pkt) 

9. Rzadko żałujesz podjętych decyzji 

Tak (2 pkt) 

Nie (1 pkt) 

10. Przy stole u znajomych nad twoją głową toczy się 

rozmowa, która cię w ogóle nie interesuje 

a. siedzisz bez słowa, czekając, aż zmieni się temat (1 pkt) 

b. odchodzisz od stołu i zmieniasz miejsce (3 pkt) 

c. włączasz się do rozmowy i sprytnie zmieniasz temat (2 pkt) 

11. Często porównujesz się z innymi 

Tak (1 pkt) 

Nie (2 pkt) 

12. Spożywasz posiłek, nagle dzwoni telefon 

a. rozmawiasz krótką chwilę, a potem kończysz rozmowę 

obietnicą, że zadzwonisz później (2 pkt) 

b. odbierasz telefon, natychmiast mówisz rozmówcy, co robisz, i 

prosisz, żeby zadzwonił później (3 pkt) 

c. odbierasz telefon, rozmawiasz długo i w rezultacie jesz zimny 

obiad (1 pkt) 
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13. Przez przypadek słyszysz, jak znajomy z pracy cię 

obgaduje 

a. udajesz, że niczego nie słyszałeś, ale od tej pory będzie miał z 

tobą ciężkie życie (1 pkt) 

b. łapiesz go na stronie i robisz awanturę (2 pkt) 

c. udajesz, że o niczym nie wiesz, zastanawiasz się, co skłoniło 

go do takich słów (3 pkt) 

14. Doznane krzywdy pamiętasz latami 

Tak (1 pkt) 

Nie (2 pkt) 

15. Kiedy czujesz się najlepiej? 

a. gdy nikt nie zawraca ci głowy (1 pkt) 

b. gdy możesz być z rodziną (3 pkt) 

c. gdy wokół ciebie jest dużo ludzi (2 pkt) 

 

Pamiętaj – ten test jest wstępem do analizy Twojej 

inteligencji emocjonalnej, jest testem uproszczonym, 

ogólnym. 

 

Podsumuj wyniki: 

41-37 pkt – inteligencja emocjonalna bardzo wysoka 

36-32 pkt – inteligencja emocjonalna wysoka 

31-25 pkt – inteligencja emocjonalna przeciętna 

24-20 pkt – inteligencja emocjonalna niska 

19-15 pkt – inteligencja emocjonalna bardzo niska 
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Opis wyników: 

 

Jeżeli twoja inteligencja emocjonalna jest bardzo wysoka lub 

wysoka, potrafisz poradzić sobie z trudnymi sytuacjami. Nie 

wpadasz w panikę ani  gniew, lecz spokojnie próbujesz 

rozwiązać problem. Umiesz walczyć o swoje, 

ale nie robisz tego po trupach ani nie ranisz innych. Masz 

zdolności przywódcze, potrafisz wszystkich przekonać do 

swoich racji. 

 

Przeciętna inteligencja emocjonalna pozwala na niezłe 

radzenie sobie w życiu. Chociaż czasem reagujesz zbyt 

emocjonalnie, zbyt długo rozpamiętujesz porażki lub zbyt 

często wchodzisz w konflikt z byle powodu. 

 

Jeżeli inteligencja emocjonalna jest niska lub bardzo niska – 

spokojnie, możesz działać w kierunku umocnienia się. Wróć do 

artykułu przeczytaj go jeszcze raz uważnie. Sięgnij do książek, 

artykułów. A przede wszystkim "ćwicz" – na sobie i ludziach 

wokół. Powodzenia. 
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5. KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA   

Trudno wyobrazić sobie życie w społeczeństwie, rodzinie czy 

jakieś organizacji bez komunikowania się z innymi. To właśnie 

komunikacja daje nam szansę na wymianę myśli, współdziałanie, 

podążanie w tym samym kierunku. Dzięki niej dowiadujemy się, co 

czują i myślą inni, a także możemy wyrazić siebie, a całość składa 

się na prawidłowe RELACJE. Warto przyjrzeć się bliżej temu 

procesowi i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy potrafimy 

skutecznie się komunikować? 

 

1. Czym jest komunikacja społeczna? 

Komunikowanie się to przekazywanie wiadomości pomiędzy 

nadawcą, a odbiorcą. Określenie najprostsze, ale żeby nastąpił 

pełny proces komunikowania się, musi on przebiegać w dwóch 

kierunkach. Z jednej jako nadawca przekazujesz swój komunikat, z 

drugiej odbiorca reaguje na niego w taki sposób, że zwrotnie 

przesyła Ci wiadomość. 

 

Jesteś jednostka społeczną, żyjesz wśród ludzi, ciągle 

komunikujesz swoje myśli, zamiary, potrzeby. Działa to w oba 

kierunki, a brak skutecznej komunikacji jest jedną z 

najpoważniejszych przeszkód na drodze do efektywnego 

działania. Dotyczy to zarówno przekazywania odpowiednich 

wiadomości, jak również rozumienia ich znaczeń. Komunikacja 

umożliwia wyrażanie uczuć i zaspokajanie wszelkich potrzeb 

społecznych. 
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Dlaczego komunikacja jest tak istotna dla Ciebie, dla mnie? 

 

• życie społeczne ludzi nie byłoby możliwe bez wzajemnego 

porozumiewania się – „nie da się nie porozumiewać”, 

• poziom prawidłowego komunikowania się jest ważny w temacie 

zdrowia fizycznego i psychicznego, 

• dbasz o relacje z ludźmi tzn. budujesz sympatie, szacunek, 

zaufanie, realizujesz wspólne cele, ale i rozwiązujesz problemy, 

• nieprawidłowa komunikacja jest najczęstszym źródłem 

konfliktów interpersonalnych, 

• prawie 70% porozumiemy się, 

• żadna społeczność, grupa, organizacja, firma nie istnieje bez 

komunikacji. 

 

Każdy z nas poprzez wypowiadane słowa tworzy kanał i aby 

wystąpił proces komunikowania się musi zaistnieć: nadawca, 

odbiorca, wspólny dla nadawcy i odbiorcy kod (język), kanał 

(czyli środek komunikacji) i komunikat. Brak któregokolwiek z 

elementów może spowodować zakłócenia w komunikacji 

językowej. Komunikat to przekaz, tekst kierowany przed nadawcę 

do odbiorcy. 
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Kiedy Twoje słowa zostaną zinterpretowane prawidłowo? 

 

Komunikacja jest skuteczna, gdy odbiorca rozumie informację 

zgodnie z zamierzeniami nadawcy, czyli: 

• intencja nadawcy jest jasna dla odbiorcy 

• odbiorca uważnie słucha 

• odbiorca nie osądza i nie ocenia wypowiedzi nadawcy 

 

 

Nadawca i odbiorca 

 

Nadawca to osoba nadająca komunikat; to Ty, gdy opowiadasz mi 

jaki film oglądałeś wczoraj wieczorem. Odbiorcą nazywamy osobę, 

do której ten komunikat jest kierowany; czyli ja, która przyjmuję 

wiadomość. Kanał to środek przekazywania informacji: fale 

akustyczne lub świetlne. 

 

Szum 

 

Szumem natomiast jest wszystko to, co zakłóca proces 

komunikacji, zarówno na poziomie nadawcy, odbiorcy jak i kanału; 

czyli załóżmy, że jest to głośna ulica, gdzie szum samochodów, 

może przekształcić Twój komunikat. Ale po stronie nadawcy i 

odbiorcy szum może mieć związek z postawami, uprzedzeniami, 

przekonaniami, poglądami, doświadczeniami, przeżywanymi 

aktualnie emocjami. Szumy stanowią również różnego typu 

zaburzenia mowy. W kanale komunikacyjnym – szumem może być 

hałas z otoczenia, np. wspomniany ruch uliczny, włączone radio 

lub telewizor lub płacz dziecka 
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BARIERY KOMUNIKACYJNE 

30 

Różnice kulturowe 

Czyli różnice pomiędzy narodami, przejawiające się (głównie) w 

języku, podejściu do czasu, człowieka i hierarchii władzy. 

 

Moja perspektywa i samoocena 

Ktoś, kto całą swoją świadomość skupia na własnej osobie, nie jest 

zdolny przyjąć innego, niż własny punkt widzenia; nie może być 

dobrym słuchaczem, a tym samym dobrym mówcą. 

 

Utrudnienia emisji głosu 

Trudno o efektywną komunikację, jeżeli nie rozumiemy rozmówcy, 

ponieważ ten mówi za szybko lub niewyraźnie artykułuje słowa.   

 

Stereotypy 

Chętniej słuchamy osób o wysokim statusie społecznym lub 

podobnym do naszego. Jeżeli rozmówca posiada określone atrybuty 

wskazujące na to, wówczas często poświecimy mu więcej uwagi, 

okazujemy więcej uprzejmości i chętniej zgodzimy się z jego 

poglądami. 

 

Koncentracja na wybranych fragmentach wypowiedzi 

Poważnym utrudnieniem komunikacji jest koncentrowanie się 

jedynie na określonych faktach, zamiast na całokształcie 

wypowiedzi. Jeżeli słuchacz całą swoją uwagę skupia na tym, by 

zrekonstruować przebieg zdarzenia, które jest przedmiotem 

opowieści, może nie dostrzec innych ważnych aspektów. 
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BARIERY KOMUNIKACYJNE 

31

Samopoczucie 

Chcemy czy nie, dyspozycja dnia często wpływa na nasz odbiór 

komunikatu. Stan psychologiczny zmienia sposób postrzegania 

zdarzeń. 

 

Wyżej wymienione czynniki stanowią filtry, przez które przenika 

wypowiedź, zanim zostanie odczytana w umyśle słuchacza. Każdy z 

nich jest różny w poszczególnych osób i w różny sposób 

zniekształca przekaz zawarty w wypowiedzi. 
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ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI 
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• Poznaj siebie, zrozum i prawidłowo wypowiedz to co masz na myśli. 

Przy czym szanuj siebie i swoje wartości. 

• Poznaj drugiego człowieka. Nie ulegaj barierom, uprzedzeniom. 

• Rozmawiaj z drugim człowiekiem na tematy ważne dla niego, nie 

tylko dla ciebie. 

• Słuchaj uważanie. Skoncentruj się na tym co do ciebie jest 

mówione. 

• Naucz się dostrzegać oddziaływanie (klik) komunikacji 

niewerbalnej 

• Szanuj drugiego człowieka, za jego poglądy. Pamiętaj, że każdy z 

nas ma swoje prawa. Oczywiście nie musisz się z każdym zgadzać, 

masz prawo zachować swoje zdanie – szeroki temat(klik) 

asertywność. 

 

2. Komunikacja werbalna - aktywne słuchanie 

 

Komunikację społeczna interpersonalną (międzyludzką) dzielimy na 

dwie podstawowe formy: werbalną i niewerbalną. 
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Komunikacja werbalna 

 

Komunikacja werbalna to przede wszystkim przekazywanie 

informacji za pomocą: mowy, słuchu, pisma, obrazu. 

Zasadniczą zaletą komunikacji werbalnej jest szybkość i 

łatwość uzyskania sprzężenia zwrotnego. natomiast wadą - 

podatność na zniekształcenia. A jak wiadomo, podatność na 

zniekształcenia komunikatów rośnie przy większej liczbie osób, 

które biorą udział w ich przekazywaniu. Pomyśl sobie o 

najprostszej zabawie „głuchy telefon”, ileż tu mamy 

interpretacji tego samego komunikatu. 

 

Aktywne słuchanie 

 

Czy chcesz, aby ludzie Cię rozumieli? Chcesz mieć z nimi 

świetny kontakt? To ich słuchaj, a przede wszystkim Ty bądź 

świetnym słuchaczem. Zastanów się, ile razy uniknąłbyś 

niezrozumienia lub nawet konfliktu, gdybyście się należycie 

słuchali. 

 

Umiejętność aktywnego słuchania w dużej mierze polega na 

odpowiedniej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Pozwala 

wytworzyć poczucie wzajemnego zaufania, akceptacji drugiej 

osoby taką, jaką jest. Dostarczasz w ten sposób także 

wsparcia, ponieważ zwierzenie z pewnych problemów może 

czasem uświadomić naszemu rozmówcy, gdzie tkwi źródło jego 

trudności. Wyrzucenie z siebie danego problemu zmniejsza 

napięcie psychiczne i jest źródłem informacji zwrotnych. 

Wchodzimy w skórę drugiej osoby, możemy prześledzić jej tok 

rozumowania, sposób myślenia i wnioskowania. To też 

wiadomości dla nas. 
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Słuchanie a słyszenie 

 

Słuchanie i słyszenie to dwa różne pojęcia. Słuchanie jest 

czynnością aktywną, której celem jest uzyskanie treści z 

wcześniej odebranych dźwięków. Natomiast słyszenie to tylko 

proces fizjologiczny, polegający na odbieraniu dźwięków z 

otoczenia. Wychodzi na to, że słuchanie jest związane z 

podjęciem pewnego wysiłku i zaangażowania, aby zrozumieć i 

przyjąć to co do nas jest mówione. 

Większość ludzi słyszy bez zarzutu, ale nie angażuje się w proces 

słuchania. Po prostu nie słucha. 

 

 

 

 

 

 

 

Czym jest aktywne słuchanie? 

 

Aktywne słuchanie jest kompetencją miękką, a taką umiejętność 

możesz wciąż doskonalić. Aktywne słuchanie to proces w 

skutecznej komunikacji. Umożliwia nie tylko zdobycie informacji, 

ale także poznanie punktu widzenia rozmówcy oraz daje szanse na 

stworzenie relacji opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i 

empatii. 

Aktywne słuchanie jest umiejętnością, która charakteryzuje nie 

tylko dobrych słuchaczy, ale także dobrych mówców i liderów 

grup. Podążanie za tokiem myślenia osób, z którymi rozmawiamy, 

otwartość na ich poglądy i emocje pozwala efektywnie gromadzić 

wiedzę, osiągać lepsze wyniki w pracy, a także budować 

wartościowe relacje. I wbrew pozorom wcale nie jest łatwe. 
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Jak więc rozmawiać, by zostać zrozumianym? Co jest ważne? 

 

• utrzymywanie kontaktu wzrokowego 

• zwrócenie się w stronę rozmówcy 

• delikatne zachęcanie do kontynuowania wypowiedzi 

• przejawianie zainteresowania tym, co mówi nasz rozmówca (np. 

odpowiednią gestykulacją i mimiką) 

• zadawanie dodatkowych pytań 

• krótkie powtarzanie niektórych elementów wypowiedzi 

rozmówcy, czyli parafrazowanie (techniki słuchania) 

• powstrzymanie się od komentowania, udzielania rad (czasem 

niewykonalne?) 

• wyrażanie tolerancji i cierpliwość 

• nieprzerywanie i nierozpraszanie rozmówcy jego wypowiedzi 

 

Techniki aktywnego słuchania: 
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PARAFRAZA 

 

Parafrazowanie, czyli powtarzanie własnymi słowami tego co 

powiedział rozmówca. Zmieniasz formę, ale mówisz dokładnie to 

samo, co usłyszałaś. Nie włączasz tu jakiś komentarzy lub 

interpretacji usłyszanej wypowiedzi. Głównym zadaniem parafrazy 

jest sprawdzenie, czy dobrze zrozumieliśmy intencje osoby, z 

którą rozmawiamy. 

 

Kiedy przydaje się parafraza? 

• gdy chcesz się skupić na sednie sprawy 

• gdy masz do czynienia z osobą nieco chaotyczną lub 

zdekoncentrowaną 

• gdy podczas jednego spotkania poruszane jest wielu różnych 

kwestii 

• gdy mamy przypadek sytuacji trudnej, niezręcznej czy 

konfliktowej, parafraza daje „czas”, aby ochłonąć i zebrać myśli 

• gdy chcesz coś sprzedać tzn. w handlu parafraza pozwala 

szybciej zidentyfikować potrzeby klienta 

 

Warto dodać, że parafrazowanie czyjejś wypowiedź nie oznacza, 

że się z nią zgadzasz! To tylko i aż informacja, że zrozumieliśmy, co 

nasz rozmówca miał do powiedzenia. 

• Z tego, co mówisz, wynika, że… 

• Jeśli prawidłowo zrozumiałam twoje intencje, to… 

• Czy dobrze zrozumiałam, że… 

• Jeśli dobrze rozumiem twoją wypowiedź, to.… 

 

I tak dalej. Powtórz to, co ktoś do Ciebie powiedział. Często jak 

usłyszy, to stwierdza, że chodziło mu o coś innego 
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KLARYFIKACJA 

 

Klaryfikacja, czyli uczynienie czegoś klarownym i 

przejrzystym, zrozumiałym. To prośba o wyjaśnienie, 

doprecyzowanie, gdy nie możemy zrozumieć wypowiedzi. O 

rozwinięcie myśli, o konkretne przykłady, o to by skupić się na tym 

najważniejszym. 

 

Kiedy się przydaje? 

• kiedy podczas rozmowy coś jest niezrozumiałe 

• gdy rozmowa ma za dużo wątków i gadacie o wszystkim, więc o 

niczym 

• gdy brakuje Ci przykładów na dany temat, które pozwolą 

zrozumieć o co chodzi rozmówcy 

 

Przykłady: 

• Powiedz dokładnie o co ci chodzi w temacie… 

• Podaj mi przykład na… 

• Skupmy się na… 

• Wiem, że to wszystko jest ważne dla ciebie, ale co zamierzasz w 

temacie… 

• Czy to znaczy, że... 

• Jeśli dobrze cię zrozumiałam to… 
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ODZWIERCIEDLENIE UCZUĆ 

 

Odzwierciedlenie uczuć jest pozornie proste, ponieważ masz za 

zadanie uświadomienie rozmówcy jego własnych uczuć. Sama 

nazwa sugeruje, że chodzi o odbicie jak w lustrze tego, co mówi i 

odczuwa oraz sposobu, w jaki się zachowuje. 

Odzwierciedlanie – mówimy komuś o tym, jakie wg nas 

przeżywa uczucia. Chodzi tu o pewnego rodzaju dopasowanie, 

dostrajanie się. Trzeba wkroczyć w czyjąś rzeczywistość, myśli i 

emocje. Jak? Efekt ten uzyskujemy poprzez podobną 

gestykulację, postawę ciała, zbliżone zachowanie oraz 

natężenie głosu, tempo wypowiadanych słów czy ton głosu. 

Poczytaj więcej w temacie podobieństwa w zachowaniu, o efekcie 

kameleona. 

• Widzę że ta kwestia bardzo Cię denerwuje 

• Uśmiechasz się jak to mówisz 

• Mam wrażenie, że jesteś zadowolona 

• Czuję, że bardzo się tym przejmujesz 

• Jesteś wkurzona, zirytowana, podekscytowana, szczęśliwa… 

 

Tempo mówienia 

 

Jeżeli chcesz mocniej odzwierciedlić uczucia, to dostrój się 

też do tempa wypowiedzi rozmówcy. Czy wiesz, że ludzie 

przeciętnie wypowiadają od 100 do 150 słów na minutę? 

Przetestuj swoje tempo mówienia. Weź do ręki gazetę czy 

jakikolwiek inny tekst i przeczytać go normalnym tempem. 

Następnie sprawdź, jak to brzmi, gdy czytasz wolniej lub szybciej.  

Dzięki temu podczas rozmowy znacznie łatwiej wyczujesz i 

rozpoznasz tempo mówienia drugiej strony. 
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Twoja praca, a aktywne słuchanie 

 

Aktywne słuchanie jest narzędziem pomocnym w każdej 

dziedzinie życia, nie tylko pomoże Ci w utrzymaniu pozytywnych 

relacji z rodzina i znajomymi, ale przede wszystkim znajdzie 

zastosowanie w życiu zawodowym. Pomyśl jak bardzo możesz 

wykorzystać je w pracy np. przy rozmowie z klientem. Dowiesz się 

jakie emocje nim kierują, jak bardzo potrzebne jest mu to co 

oferujesz i jak będzie Ci się z nim współpracowało. A dzięki 

zbudowaniu obustronnego zaufania oraz dobraniu odpowiednich 

pytań podczas rozmowy, to Twój klient „stworzy” ofertę, która 

pasuje obu stronom. Co więcej może poleci nas innym firmom. 
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TEST "CZY SŁUCHAM AKTYWNIE"?   

Poniżej tabela. 20 pytań. Zaznacz X przy właściwej odpowiedzi. 

40
Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 13988373A6636343

##7#52#aMTM5ODgzNzNBNjYzNjM0Mw==

##7#
52#a

MTM
5OD

gzNz
NBN

jYzN
jM0M

w== ##7#52#aMTM5ODgzNzNBNjYzNjM0Mw==



katarzynapluska.pl 41

Wyniki - policz liczb X 

 

Jeśli większość Twoich znaków X, przynajmniej połowa, 

pojawiła się w rubryce „zawsze 

” i „często 

” – można 

uznać, że jesteś dobrym słuchaczem. Brawo. Zastanów się 

jedynie nad odpowiedziami w innych rubrykach. Czy chcesz i 

jesteś w stanie popracować nad nimi? 

 

W przeciwnym wypadku, czyli mniej niż połowa 

odpowiedzi X - powinieneś popracować nad sobą jako 

rozmówcą – słuchaczem. Przeanalizuj swoje odpowiedzi. 

Zawsze warto ponownie przemyśleć poniższe pytania: 

Co sprawia mi najwięcej problemów? Co jest moją słabą 

stroną? Co powoduje, że z czymś mam więcej kłopotów? 

Czy moje problemy wynikają, z mojej niewiedzy czy raczej 

z nastawienia? 
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3. Komunikacja niewerbalna 

 

Czy obserwujesz czasami ludzi wokoło? Siedząc na przystanku, w 

poczekalni u lekarza? W pracy, podczas rozmowy z klientem? 

Męża, siostrę, sąsiada? Obserwuj ich ruchy ciała, układ dłoni… 

Czy krzyżują w jakiś sposób nogi? 

Komunikacja niewerbalna, czyli mowa, język ciała, czyli 

wszystko co pokazujemy i przekazujemy naszemu 

adresatowi, a co nie jest oparte na słowach. To wygląd fizyczny, 

ruchy ciała, gesty, wyraz twarzy, oczu, dotyk, głos; a nawet 

sposób wykorzystywania czasu i miejsca spotkania. I tym 

wszystkim przemawiasz, osiągasz swój cel lub jeśli robisz to 

nieumiejętnie – dzieje się tracisz. Niewerbalne przekazy to część 

wielkiego schematu komunikacji społecznej. 

 

Popatrz na poniższe przykłady wyrażania mowy ciała, oczywiście 

bardzo często są zależne od sytuacji, w której się znajdujemy, bo 

to kontekst określi dokładnie przekaz ciała. 
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Pamiętaj, że przybliżenie się do rozmówcy sygnalizuje dążenie 

do bliższego kontaktu, rosnące zainteresowanie oraz poczucie 

bezpieczeństwa. Natomiast oddalanie się to poczucie 

zagrożenia, dyskomfort psychiczny. 

 

 

DŹWIĘKI PARALINGWISTYCZNE 

Ach, te nasze westchnienia, pomruki… Są one przede 

wszystkim wyrazem ekspresji uczuć. To wszelkie odgłosy, 

które nie tworzą słów i ich części; wokalizacje tzn. płacz, 

sapanie, gwizdanie, jęki, śmiech, przydźwięki w rodzaju „eee” 

(mega irytujące), „yyy”; śmiech, płacz, westchnienia, ziewanie, 

mruczenie, gwizdanie itp. Używamy je także jako wtrącenia 

podczas aktywnego słuchania.  
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KANAŁ WOKALNY 

Każda intonacja, akcentowanie. Jest to barwa głosu, rytm 

mówienia, szybkość mówienia, wysokość głosu. 

 

 

 

ELEMENTY ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO 

Przestrzeń spotkania rozmówców. Ważna jest atmosfera, 

charakter tego miejsca, a tworzą je m.in. wielkość przestrzeni, 

kolory, meble, oświetlenie, dźwięki, zapachy, obecność innych 

osób. 
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Jak ćwiczyć komunikację niewerbalną? 

 

Po tym jak już zaznajomisz się z teorią proponuję najprostszą 

metodę: obserwację. Oczywiście zawsze na spotkaniach 

towarzyskich lub nawet w zaciszu domowym możemy spróbować 

zagrać w kalambury. Wystarczy, że za pomocą gestów i mimiki, 

lecz bez pomocy słów, uczestnicy „odgrywają” określone role z 

tytułów książek, filmów, przysłów lub powiedzeń. Reszta 

oczywiście odgaduje – kompletna zabawa, połączona z 

możliwością określania wyznaczników komunikacji niewerbalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikacja międzyludzka jest kluczem do naszych relacji z 

otoczeniem. Użyj wszelkiej powyżej wiedzy, wprowadź ją w życie 

by komunikować się na najwyższym poziomie. By niwelować 

bariery, aktywnie słuchać, interpretować mowę niewerbalną. 

 Wzbudź zainteresowanie w słuchaczu, unikaj szumów, obserwuj 

co mówi do Ciebie twarz odbiorcy. Zapanujesz wówczas nad 

niechcianym chaosem. Pamiętaj, że celem nie jest to co chcesz 

przekazać, ale to co dzięki niemu, możesz osiągnąć. 
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6. KOMUNIKAT JA    

Komunikat Ja? Po co Ci ta technika związana komunikacją i 

asertywnością? Ponieważ podczas konfliktu czy najzwyklejszej 

kłótni bardzo często przechodzimy wobec siebie w ton 

oskarżycielski, agresywny, napastliwy. Nie potrafimy 

prawidłowo przedstawić naszych racji, określić emocji i 

przekazać to co najważniejsze, padają kłujące słowa “bo Ty 

zawsze”, “bo Ty nigdy”. Dokąd to prowadzi? Do pogłębiania 

negatywnej sytuacji i rozwinięcia tematu w całkowicie 

przeciwnym kierunku do zamierzonego. Czy o to Ci tak naprawdę 

chodzi? Jeżeli chcesz sobie i komuś pomóc, jest pewne wyjście z 

patowej sytuacji. Sprawdź jak prawidłowo posługiwać się 

„komunikatem Ja”. 

 

Komunikat Ja – powiedz mi czego potrzebujesz 

 

Co masz mi powiedzieć? A ile razy usłyszałeś pytanie: „O co Ci tak 

naprawdę chodzi”? Przecież to Ty najlepiej wiesz czego 

potrzebujesz, jak się obecnie czujesz (!). Chcesz aby rodzina lub 

przyjaciele sami się tego domyślili? O to naprawdę czasem trudno, 

więc powiedz: „Jestem zmęczony/zirytowany/smutny”. Nie bój się, 

wyrażając swoje emocje nie jesteś na gorszej pozycji. Może 

czekasz, że ktoś się domyśli (bo przecież powinien wiedzieć?), a 

kto zna Ciebie lepiej, niż Ty sam? Ja wiem, że w domyśle mamy 

porozumienie bez słów, tylko pamiętaj, że aby poradzić samochód 

musisz używać też i kierownicy. Nie mówienie o swoich 

potrzebach i uczuciach prowadzi do ukrytej złości, frustracji, a to 

już o krok od eskalacji złości i kolejnej kłótni.  
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Pamiętaj, że informowanie o swoich potrzebach nie jest niczym 

niewłaściwym, a przede wszystkim, ich wyrażanie nie stanowi 

oceny ani postaw do oskarżenia. Jest to jedynie proste 

sformułowanie mówiące o tym, co mogło by Ci teraz pomóc lub 

sprawić radość. 

 

Komunikat typu JA 

W komunikacie typu JA mówimy o reakcji, jaką w nas wywołało 

zachowanie drugiej osoby, jakie są nasze uczucia, o tym co nas 

boli i czego potrzebujemy. Jest to branie odpowiedzialności za 

swoje emocje i potrzeby, za siebie. 

 

Przykład: „Kiedy nie patrzysz na mnie podczas naszej rozmowy, 

uważam, że mnie nie słuchasz i jest mi przykro, ponieważ czuje się 

ignorowana”. 
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Komunikat Ja – Komunikat Ty 

W komunikacji wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje komunikatów: 

o komunikat typu Ty – unikanie odpowiedzialności 

o komunikat typu Ja – branie odpowiedzialności 

 

Komunikat typu TY 

W komunikacie typu TY skupiamy się na nieodpowiednich 

zachowaniach drugiej osoby, jest on mocno oskarżycielski i 

powoduje ocenianie, etykietowanie odbiorcy. Jest to częsta droga 

do tworzenia napięć, kłótni. To unikanie odpowiedzialności za swoje 

słowa, emocje, potrzeby i czyny. 

Przykład: „Jesteś egoistą, myślącym zawsze o sobie. Jak zwykle 

mnie nie słuchasz.” Czy domyślasz się jak dalej może potoczyć się 

ta wymiana zdań? 

 

 

Komunikat Ja – konstrukcja 

Podstawowymi założeniami komunikatu Ja jest to, że: 

- potrafię otwarcie wypowiedzieć moje uczucia, pragnienia, 

przekonania; 

- przyjmuje za nie pełną odpowiedzialność, nie obciążam nimi 

innych. 

 

Komunikat Ja to taka forma wyrażania własnych uczuć i potrzeb, 

która nie rani drugiej strony i nie obarcza jej odpowiedzialnością za 

to co czujemy i myślimy. 
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Spójrz na konstrukcję komunikatu: 

 

1. JA CZUJĘ – stwierdzenie swoich uczuć, opisz je np. jestem zły, 

smutny, zirytowany, szczęśliwy, zadowolony itp.; 

2. KIEDY TY – wskazanie konkretnej sytuacji; opisz zachowanie 

odbiorcy, które powoduje problem, które Ci przeszkadza. Pamiętaj 

opisujesz fakty, nie idź w kierunku oceny; 

3. PONIEWAŻ – wskazanie potrzeb jakie odczuwam w określonej 

sytuacji; 

4. CHCĘ – sformułowanie prośby; po prostu powiedz czego 

oczekujesz, pamiętaj informuj jasno o swoich prośbach i 

oczekiwaniach np. chciałbym żebyś, proszę Cię żebyś itp. 

 

W skrócie: 

„Ja (co czuję?), kiedy ty (zachowanie), ponieważ (potrzeba), 

dlatego chciałabym (konkretna prośba)” 

Przykład: 

„Czuję się zirytowana, kiedy ty siedzisz i oglądasz TV, ponieważ 
mamy w ogrodzie wiele zadań do wykonania, dlatego chciałabym, 

abyś skosił dziś trawnik” – i jak? Prosto i na temat? Tak! 

 

Komunikat Ja – po co Ci on? 

 

Stosując tę formę komunikowania się z otoczeniem: 

o poznajesz siebie, swoje uczucia i potrzeby, mówisz o nich 

głośno; 

- poznajesz prawidłowe reakcje ludzi wokoło; 

- dajesz możliwość zmiany zachowania drugiej osoby (adresata 

komunikatu) bez ranienia jej, czy osądzania – mówicie o konkretnej 

sytuacji i rozwiązaniu problemu; 

- więc poprawiasz waszą jakość relacji. 
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Komunikat Ja stosuj nie tylko w sytuacjach konfliktu, ale także 

przy wyrażaniu pochwał i przy docenieniu pracy drugiej osoby. 

Komunikat Ja to umiejętność, którą można ćwiczyć i cieszyć się 

jej efektami. To jeden z elementów prawidłowej postawy w 

ASERTYWNOŚCI. Przypominam, że asertywność to rozumienie 

swoich potrzeb i uczuć, wyrażanie w taki sposób, by czuć się z tym 

dobrze, ale i nie ranić drugiej osoby. To szacunek dla siebie i 

otoczenia. 

 

Bo Ty nigdy, bo ty zawsze – nie osądzaj 

Chcę Ci jeszcze zwrócić uwagę na ważny temat: podawanie 

faktów, a osądzanie. Oceny często związane są ze słowami: ”ty 

zawsze”, „ty nigdy”, „jak zwykle” itd. To nie są określenia mówiące 

o bieżącej sytuacji, określające fakty – to są niestety najczęściej 

negatywne uogólnienia. Słysząc je często odczuwamy smutek, 

rozdrażnienie i niesprawiedliwość. Więc kiedy następnym razem 

usłyszysz ”bo Ty zawsze”, powiedz wprost co czujesz w 

komunikacie JA; a i samemu unikaj ich używania, ponieważ 
odniesiesz skutek przeciwny do zamierzonego. Określaj konkrety, 

fakty nawet w ramach czasowych, wylicz dokładnie co Ci 

przeszkadza, nie osądzaj. 

Przykład: 

„Ty nigdy nie oddzwaniasz do mnie” – ocena 

„Wczoraj dzwoniłam do Ciebie trzy razy, ale ani razu nie 

oddzwoniłeś” – fakt 

 

Posługiwanie się komunikatem Ja wydaje się łatwe, ale czy aby na 

pewno? Jak wszystko w naszym sposobie komunikowania musimy 

ćwiczyć, ponieważ właśnie z problemów komunikacyjnych 

wywodzi się większość naszych konfliktów.  
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7. KONFLIKTY  

Konflikty, nieporozumienia czy nawet brak odpowiedniej 

komunikacji występują wszędzie tam, gdzie mamy kontakt z innym 

człowiekiem. Nic odkrywczego, jak i to, że nie da się całkowicie 

wyeliminować tych zawirowań ze swojego życia, ale możemy je 

niwelować i spróbować rozwiązywać. Ba, nawet musimy – dla 

naszego zdrowia i relacji z otoczeniem. Na pewno nie ma co 

udawać, że konflikt sam się rozwiąże – oczywiście możemy dać 

mu czas na wytłumienie emocji, ale musimy działać. Poniżej 

przeczytaj o tym czym są konflikty, jak im przeciwdziałać i jak 

zaradzać? Wszystko po to aby Tobie, nam żyło się lepiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy ma miejsce konflikt? Gdy się z kimś  pokłócisz, gdy ktoś 

na Ciebie krzywo patrzy, a może gdy dochodzi do spektakularnej 

awantury z latającymi kubkiem nad głową?  Ty określasz swoją 

definicję i granice, jednak zapamiętaj: konflikt ma miejsce wtedy, 

kiedy realizacja celów i potrzeb jednej strony utrudnia lub 

uniemożliwia realizację potrzeb lub celów drugiej strony. Proste?  
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W praktyce wiemy, że niestety tak. Do tego możemy podzielić 

konflikty na: 

- Konflikt intrapersonalny, konflikt motywacyjny – czyli 

wewnętrzny stan sprzeczności pragnień, przekonań i wartości 

człowieka, przy czym konflikty wewnętrzne są konieczne do 

naszego prawidłowego rozwoju psychicznego. 

- Konflikt interpersonalny – między ludźmi; cechujący się 

sprzecznymi celami, dążeniami, interesami, często z negatywnym 

wzajemnym wpływem partnerów na siebie 

- Konflikt społeczny - zjawisko nieuniknione dla wszystkich grup 

społecznych. Wyrasta on na gruncie nagromadzonych 

sprzecznych emocji, a objawia się wybuchem antagonistycznych 

postaw. 

 

Oczywiście wszyscy wiemy, że konflikty są „złe”, wyprowadzają 

nas z równowagi, paraliżują, wprowadzają złe emocje. Ale do czego 

tak naprawdę prowadzą konflikty? Procesy konfliktowe mogą 

działać dwojako, w tym nawet budująco, ponieważ wchodząc 

dokładniej procesy te mogą być: 

• destrukcyjne - to zjawiska niszczące, wywołujące wrogość, 

powodujące frustrację i lęk. Prowadzą do wytworzenia się u 

jednostki takich zburzonych postaw społecznych, jak np. postawa 

„przeciw ludziom” czy postawa „od ludzi". Objawiają się najczęściej 

poprzez różne formy walki otwartej (tu wszelkiego rodzaju 

wyzwiska, przemoc, rękoczyny) oraz ukrytej (szykany, bojkot, 

sabotaż) 

• konstruktywne - stają się „motorem postępu", czynnikiem 

aktywizującym, integrującym, stwarzającym warunki do 

zdobywania kompetencji społecznych, w tym takich umiejętności, 

jak tolerancja i dochodzenie do kompromisu.  
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Konflikty konstruktywne są „szkołą" społecznego współżycia, w 

której partnerzy uczą się wyrażać swoje opinie, poglądy, 

stanowiska, a co za tym idzie - bronić ich, walczyć o 

przeforsowanie własnych dążeń w sposób zgodny z powszechnie 

obowiązującym kodeksem moralnym. 

 

Pamiętaj! Różnica zdań nie jest jeszcze konfliktem! 

 

Trywialny przykład: mężczyzna lubi psy, ale nie cierpi kotów. 

Kobieta zaś odwrotnie uwielbia koty, ale nie bardzo psy. Mamy 

tutaj do czynienia z różnicą zdań. Dopiero wtedy, kiedy razem 

zamieszkają i będą musieli zdecydować się na jakiegoś zwierzaka 

wtedy pojawi się konflikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda ta rezygnuje z nieprzejednanego upierania się i trwania 

niezłomnie przy raz z góry ustalonym stanowisku, lecz zakłada 

zbliżanie stanowisk obu stron. Istotą rozwiązywania konfliktu w 

ten sposób jest założenie, że zarówno jedna, jak i druga strona 

sporu będzie musiała zrezygnować z części wysuwanych żądań. 

Efektem tak łagodzonego konfliktu jest zwykle kompromis. 
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STYLE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW 

 

Możemy wyróżnić 5 podstawowych strategii rozwiązywania 

konfliktów: 

 

• Walka (rywalizacja) - kiedy uważamy swoje cele za 

najważniejsze i twardo walczymy, aby wymóc na drugiej stronie jak 

największe ustępstwa. 

• Dostosowanie się (uległość) - kiedy uznajemy porozumienie w 

miłej atmosferze i jesteśmy gotowi zrezygnować nawet ze 

znacznej części swoich celów, aby osiągnąć porozumienie. 

• Kompromis - kiedy ustępujemy częściowo licząc na to, że druga 

strona zrobi to samo i w ten sposób spotkamy się „gdzieś 

pośrodku". 

• Unikanie konfliktu - kiedy nie dostrzegamy lub próbujemy nie 

dostrzegać konfliktu licząc, że z czasem wszystko się jakoś samo 

rozwiąże. 

• Współpraca - kiedy obie strony uznają swoje interesy za równie 

ważne i wspólnie próbują znaleźć takie rozwiązanie problemu, 

które uwzględni interesy obu stron i umożliwi dalszą współpracę. 

• Niektórzy psycholodzy podają jeszcze jeden styl rozwiązywania 

konfliktów: Los (trzecia siła) - kiedy uzależniamy rozwiązanie 

konfliktu od trzeciej siły. Może to być los (rzut monetą) albo inna 

niezaangażowana osoba (np. sędzia) 

• Mediacje 
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Jak się zachowujemy w sytuacji konfliktu? 

 

PERCEPCJA 

 

Co oznacza? Staraj się zrozumieć sposób postrzegania i 

myślenia drugiej strony. W dużym uproszczeniu: przedmiotem 

konfliktu mogą być dobra materialne (pieniądze, ziemia, budynki) 

lub dobra symboliczne (poglądy, przekonania, zachowanie twarzy 

przed innymi). Jednak niezależnie od przedmiotu konfliktu cała ta 

sytuacja jest bardzo często w zupełnie inny sposób postrzegana 

przez różne strony konfliktu. Percepcja nigdy nie jest wiernym 

odzwierciedleniem rzeczywistości, ponieważ rzeczywistość jest 

zawsze filtrowana przez nasze emocje, nastrój, przekonania, czy 

nawet stereotypy. 

 

W sytuacji konfliktu można wyróżnić następujące, 

szczególnie częste, zniekształcenia percepcji i myślenia: 

• silne emocje i przekonania filtrują naszą percepcję sprawiając, że 

z docierających do nas informacji ludzie wybierają i koncentrują się 

na faktach, które potwierdzają ich dotychczasowy punkt widzenia 

i pasując do ich emocji. Z tego na przykład wynika efekt 

dwubiegunowego myślenia polegającego na tym, że obie strony 

mają uproszczony obraz konfliktu. Wszystko co ja robię jest dobre, 

wszystko co robi druga strona jest złe i niemoralne. 

• sytuacja konfliktowa to taka, w której bardzo często działamy 

nawykowo, „włączamy" nasze nawykowe filtry percepcyjne i 

stereotypy, które zniekształcają nasza percepcje. 

• nasze emocje i przekonania sprzyjają określonej interpretacji 

tych informacji, które nie pasują do naszej oceny rzeczywistości. 
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Jak radzić sobie z różnicami w percepcji obu stron? 

 

Jeżeli chcemy znaleźć konstruktywne rozwiązanie konfliktu 

musimy dostrzec i zrozumieć punkt widzenia drugiej strony, 

zrozumieć ich obawy i to co jest dla nich ważne. Nie ma tutaj 

znaczenia czy zgadzamy się z tym punktem widzenia czy nie. To, 

że rozumiesz punkt widzenia drugiej strony, nie oznacza, że go 

akceptujesz! Potraktuj go po prostu jako jeden ze sposobów 

postrzegania rzeczywistości. 

 

Jakie wyróżniamy konflikty? POZIOMY KONFLIKTU 

 

Możemy wyróżnić następujące poziomy (na podstawie piramidzie 

poziomów logicznych Dilts'a): 

 

Środowisko - ten poziom konfliktu dotyczy dóbr materialnych, np. 

pieniędzy, ziemi czy domu 

 

Zachowanie - ten poziom dotyczy zachowań naszych i drugiej 

strony konfliktu, choćby przykładowo zbyt długi czas przebywania 

w łazience, czy też zbyt głośne słuchanie muzyki w domu. 

 

Przekonania - ten poziom dotyczy tego jak postrzegamy i 

interpretujemy rzeczywistość, na przykład dla jednych bezrobotni 

to ludzie niezaradni i leniwi, dla drugich ofiary systemu 

społecznego. Przekonania bardzo często połączone są z 

wartościami. 

 

Wartości - dotyczy wyznawanych przez ludzi wartości i ich 

zhierarchizowania. 
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Generalna zasada jest taka, że im wyższy poziom konfliktu tym 

trudniej go rozwiązać. Często też jest tak, że pozornie konflikt 

znajduje się na niższym poziomie np. poziomie zachowań, ale w 

rzeczywistości dotyczy przekonań lub wartości. Na przykład 

konflikt dotyczy zbyt głośnego słuchania muzyki przez 

nastoletniego syna pozornie znajduje się na poziomie zachowania. 

Jednak w rzeczywistości, jest na poziomie wartości, gdyż głośne 

słuchanie muzyki przez nastolatka jest tylko manifestacją jego 

potrzeby niezależności (wynikające z wartości jaką jest 

niezależność). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLA OSOBOWOŚCI 

 

Osobowość partnerów w konflikcie może sprzyjać jego 

rozwiązaniu lub je utrudniać. 

Najtrudniej o szybkie i konstruktywne rozwiązanie konfliktu 

zaistniałego pomiędzy ludźmi kłótliwymi i nietolerancyjnymi. 

Oczywiście nieuczciwość i zazdrość też nie ułatwiają nam drogi do 

porozumienia. 

Takie cechy, jak nadmierna pobudliwość, mała odpomość na stres 

i zmęczenie zdecydowanie utrudniają rozwiązywanie konfliktów na 

drodze pokojowej. Trudnymi partnerami w konflikcie są osoby 

bezradne, sfrustrowane, niezadowolone. 
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Co sprzyja rozwiązywaniu konfliktów? 

 

1.Jasne i otwarte prezentowanie własnego stanowiska, 

koncentrowanie się na sprawach najważniejszych i odróżnianie 

ich od rzeczy pobocznych, nieistotnych dla całości sprawy. 

Powoływanie się tylko na te argumenty, które mają ścisły 

związek z przedmiotem sporu. 

 

2. Uznawanie prawa strony przeciwnej do własnego zdania. 

Traktowanie osób oraz ich poglądów poważnie i z szacunkiem, 

nawet wtedy, gdy wiedza i kompetencje drugiej strony są 

znacząco mniejsze od naszych. 

 

3. Dobre poznanie stanowiska drugiej strony. Aby tak się 

stało, trzeba uważnie słuchać partnera i starać się zrozumieć 

jego odmienny punkt widzenia. Można w tym celu własnymi 

słowami sformułować jego poglądy i precyzować je tak długo, aż 
partner stwierdzi, że o to właśnie mu chodzi. Takie działanie 

tworzy zaufanie, zmniejsza dystans oraz jest wyrażeniem chęci 

porozumienia. 

 

4. Szukanie i sugerowanie w rozmowie rozwiązań 

kompromisowych, które uwzględnią potrzeby i cele obydwu 

stron, czyli gotowość do ustępstwa tam, gdzie jest to możliwe. 

 

5. Dążenie do szybkiego rozwiązania konfliktu, zanim zdąży się 

rozszerzyć i zanim zaangażują się w niego inni ludzie. 

 

6. Koncentracja na zasadniczym przedmiocie sporu i unikanie 

„tematów zastępczych", które bywają wygodne, gdy nie chce się 

rozwiązać podstawowego problemu. 
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7. Lepiej rozwiązać konflikt do końca i rozładować w ten 

sposób całą sytuację, niż go łagodzić. Pozorne rozwiązanie nie 

przynosi dobrych efektów. W najbliższej, podobnej sytuacji, 

konflikt wybuchnie na nowo, ze zdwojoną siłą. Będzie go trudniej 

rozwiązać. 

 

8. Uświadomienie sobie własnych emocji i kontrolowanie ich. 

Ważnym jest również uświadomienie sobie, co czuje druga strona 

i jakie emocje wywołują nasze słowa i zachowania. Jeśli nasz 

rozmówca jest pod wpływem silnych, negatywnych emocji, to 

lepiej jest przerwać rozmowę, by uspokoić atmosferę. Po chwili 

można znów, ale w innym nastroju, kontynuować rozmowę. 
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8. KRYTYKA  

Nikt z nas nie lubi być krytykowany, czasami niesłusznie oceniany. 

Ukłuje, prawda? Na krytykę najczęściej reagujemy gniewem i 

negacją lub z drugiej strony biernością, wycofaniem. Negatywna 

ocena zaburza nasze poczucie bezpieczeństwa. Jak się ochronić? 

Jest na to pewien sposób. Sprawdź swój asertywny sposób 

reakcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złościsz się, gdy mąż wypomina ci, że znowu źle zaparkowałaś 

samochód? Irytują Cię pouczająco-karcące słowa teściowej 

odnośnie wychowania dzieci? A może zdenerwował Cię szef, który 

wytknął Ci drobną pomyłkę, nie widząc pozytywnych działań? 

Wszystko to jest emocją, z którą musimy sobie poradzić. 

Bowiem krytyka zdołuje, wywoła agresję albo zmotywuje do 

działania, czyli może działać konstruktywnie lub destrukcyjnie. 

Jednak najwięcej i tak zależy od tego, kto krytykuje, gdzie, w jakim 

miejscu i jak bardzo nam zależy na czyjeś opinii. 
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Rodzaje krytyki: 

 

Krytyka konstruktywna 

Szczera, zdrowa opinia, na której powinno nam zależeć. 

Otrzymujesz w ten sposób pomoc, dzięki której możesz się nadal 

rozwijać. Jest to pewna forma nauki. Przykładowo: „Świetnie 

przygotowałaś grafiki, ale byłyby jeszcze lepsze, gdybyś 

spróbowała rozjaśnić tło”. Celem konstruktywnej krytyki powinno 

być udzielenie życzliwej, rzeczowej informacji na temat zachowań 

– działań (a nie osoby) i pomoc w ich modyfikacji. 

 

Krytyka destrukcyjna 

Niestety to ta, która wywoła negatywne emocje. Jest nietrafiona i 

podana w nieprawidłowy sposób. Często podyktowana jest 

złymi pobudkami, złośliwością. Krytykujący mógł nie 

przemyśleć swoich słów lub najzwyczajniej chciał Ci zrobić 

przykrość, ośmieszyć, zranić. Przykładowo: „Beznadziejne grafiki, 

nawet tło zepsułaś”. Taka krytyka niczego nie uczy.  

 

Udzielanie krytyki 

Zła krytyka wywołuje najczęściej odruch obronny, postawę 

agresywną. Osoba krytykowana zazwyczaj zaprzecza, broniąc 

swojego stanowiska. Często dołącza się do tego złość i 

kontratak. W głębi osoby destruktywnie krytykowanej może 

pojawić się osłabienie, także obniżenie poczucia własnej wartości, 

niepokój. Mówimy wówczas o postawie biernej, uległej, która 

przyjmuje krytykę i zostawia ją dla siebie, nie okazując uczuć. Obie 

te formy gromadzą negatywne emocje. 

Uważaj więc w jaki sposób zwracasz drugiemu uwagę. A z drugiej 

strony pamiętaj, że krytykować potrafi każdy, natomiast nie 

każdego stać na konstruktywną krytykę. 
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Jak powinnam udzielać konstruktywnej krytyki? 

   

• Jakie są Twoje motywy? Zanim zaczniesz krytykować, zastanów 

się co chcesz osiągnąć. 

• Mów zawsze w pierwszej osobie typu – „ja uważam”, „ja sądzę” 

• Unikaj stereotypów – „inne dziecko w Twoim wieku”, „typowy 

facet” 

• Nie krytykuj wielu rzeczy naraz, jeśli chcesz zmienić czyjeś 

zachowanie. Omów po kolei o co Ci chodzi, stopniowo; nawet 

nagradzając słownie za pozytywne aspekty problemu. 

• Bądź pomocny, szukajcie rozwiązania. 

• Mów o plusach i minusach, zaczynając często od dodatnich 

stron. 

• Krytykuj w odpowiednim czasie i miejscu. Najlepiej podczas 

osobnej, prywatnej, szczerej rozmowy. 

64
Plik zabezpieczony watermarkiem jawnym i niejawnym: 13988373A6636343

##7#52#aMTM5ODgzNzNBNjYzNjM0Mw==

##7#
52#a

MTM
5OD

gzNz
NBN

jYzN
jM0M

w== ##7#52#aMTM5ODgzNzNBNjYzNjM0Mw==



katarzynapluska.pl

Jak reagować na krytykę? Asertywnie! 

 

Temat asertywności w naszym życiu odgrywa ważną rolę. To 

poszanowanie Twoich praw, przy zachowaniu praw drugiego 

człowieka. I w tych prawach mieści się nasza reakcja na krytykę. 

To, że ktoś Cię ocenia w sposób jaki Ci nie odpowiada (krytyka 

destrukcyjna) budzi zawsze skrajne emocje, zazwyczaj te 

negatywne – złość, gniew, agresja, frustracja. Wiele osób krytykę 

traktuje jako wyrok i wówczas podejmuje walkę aby go zmienić, 

która polega na: 

• gromadzeniu kontrargumentów 

• usprawiedliwianiu się, związane z poczuciem bycia „nie w 

porządku” 

• ataku, czyli inwazji na terytorium przeciwnika i odwrócenie ról 

(wymiana ciosów) 

 

 

 

 

 

 

1. Nie usprawiedliwiaj się, nie reaguj agresją. 

Ale też nie chowaj głowy w piasek. To, co usłyszałeś nie jest 

jedyną, niepodważalną prawdą! To jedynie subiektywna opinia, 

jedna z wielu. To, jak się czujesz i w jaki sposób o sobie myślisz, 

zależy tylko od Ciebie. 

 

2. To jest czyjaś opinia, nie Twoja. 

Pamiętaj, że inni ludzie także mają prawo do własnych poglądów, 

przekonań i mówienia o tym, co uważają za słuszne, nawet jeśli nie 

jest to zgodne z tym, co my sądzimy. 
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Asertywne reagowanie na krytykę zakłada przyjęcie 

postawy „jestem w porządku”. 
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3. Ale o czym mówi krytykujący? 

Zadaj sobie pytanie, czy zgadzasz się z wyrażoną przez kogoś 

opinią. 

Jeżeli tak, to powiedz: “Zgadzam się z Tobą”, “Też tak to 

oceniam”. W ten sposób pokażesz krytykantowi, że oboje macie 

rację, a tym samym spowodujesz, że zabierzesz mu z ręki dalsze 

argumenty. Rozładujesz napięcie. 

Jeśli nie zgadzasz się z czyimiś słowami, zaakcentuj, że ty 

uważasz inaczej. Nie podważaj prawa osoby krytykującej do 

posiadania swego zdania. W końcu ile osób tyle racji. Nie 

przekonuj go do swojego punktu widzenia, odnoś się do niego z 

pewną życzliwością i szacunkiem (wykonalne?). Mów tylko o 

faktach, czyli o tym, czego dotyczyła krytyka. Używaj 

sformułowań typu: “Mam odmienne zdanie”, “Oceniam siebie 

inaczej”, wyrażaj jasno swoje uczucia i emocje: “Jest mi przykro, 

że tak uważasz”, “Twoja ocena jest dla mnie krzywdząca”. 

 

4. Masz prawo pomylić się. 

Uwierz, że masz prawo do popełniania błędów, nie musisz być 

doskonała. Masz prawo do własnych decyzji i wyborów. Do 

godności osobistej, obrony własnej osoby i domagania się 

szacunku ze strony innych. Kiedy weźmiesz na siebie 

odpowiedzialność za własny błąd, paradoksalnie pozbędziesz 

się go. Czasem za dużo energii wkładamy w to, żeby zaprzeczać, 

usprawiedliwiać się. Tymczasem przyznanie się do błędu i 

poprawienie go, załatwia sprawę natychmiastowo. 
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5. Nie przyjmuj krytyki od ludzi, którzy Cię nie znają. 

Dlaczego? Ponieważ oni nie mają wiedzy na temat tego, co 

robisz, kim jesteś, a już z góry są do Ciebie wrogo nastawieni i 

Cię nie szanują. Ich krytyka może być bezpodstawna, a tak 

naprawdę za jej pomocą „rozwiązują” jakiś swój problem. Gdy to 

rozpoznasz, pomyśl sobie, że to Ciebie nie dotyczy i nie przejmuj 

się. 

 

6. Komunikat „Ja” 

Odpowiadaj tylko o swoich uczuciach, używaj formy: „Ja”, 

przykładowo: ja uważam, moim zdaniem zamiast Ty uważasz, że; 

Ty nie masz racji. Albo dosadniej: “Drażni mnie Twoje 

zachowanie”, zamiast: “Zachowujesz się jak idiota” lub „Boli 

mnie, gdy tak mówisz”, zamiast: “Ty zawsze robisz wszystko, 

abym czuła się źle”. 

 

7. Odcinam się, aby ochłonąć. 

Jeżeli powyższe nie działają, a mam do czynienia z jednostką 

wybitnie agresywną wychodzę, odcinam się. Lepszym wyjściem 

jest rozmowa, gdy negatywne emocje opadną. Możesz nawet 

policzyć spokojnie w myślach do 10 i dopiero odpowiedzieć. 

Tylko stąd już krok do awantury, bo niby zlekceważysz 

oponenta. 
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Jedną z ważniejszych potrzeb człowieka jest poczucie 

akceptacji i tego, że potrafimy spełnić oczekiwania innych, 

zwłaszcza osób nam najbliższych. To właśnie ocena innych jest 

dla nas bardzo ważna, niemniej jednak także we własnych oczach 

chcemy uchodzić za osoby pozytywne. Prawdą jest również, że 

żadna krytyka nie boli nas tak, jak ta pochodząca z ust osoby, 

na której nam zależy, którą szanujemy, z której zdaniem się 

liczymy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli mówimy komuś, że jest leniem, czy człowiekiem 

niesolidnym, to ta opinia może przyczynić się do utrwalenia 

zachowania, które chcemy wyeliminować na zasadzie 

samospełniającej się przepowiedni. Idealna krytyka powinna 

sugerować, co i jak należy zmienić, a także wskazywać, co jest 

dobrze wykonane. O ile przyjemniejsza byłaby codzienność, 

gdyby każdy z nas potrafił krytykować tylko konstruktywnie, 

prawda? 
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9. ASERTYWNOŚĆ  

Ile razy chciałeś się sprzeciwić lub powiedzieć coś głośno, jednak 

w gardle pojawiała się wielka kula? Ile razy czułeś, że nie potrafisz 

wypowiedzieć to jedno krótkie słowo: NIE? Wymyślałeś więc 

różnorodne zamienniki, dzięki którymi usypiałeś swoje sumienie, a 

posiadasz przecież swoje prawa. Podstawowym jest Twój 

szacunek wobec drugiej osoby i jej wobec Ciebie. Czym jest 

asertywność? 

 

Prawo do bycia sobą jest najważniejszym prawem człowieka, 

oznacza to, że mogę dysponować swoim czasem, energią, 

układać sprawy osobiste według własnej woli i zgodnie z 

własnym interesem. Mam prawo wyrażać siebie – swoje 

uczucia, opinie, postawy i potrzeby, o ile to czynię w sposób 

nie naruszający praw innych osób. 
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W czym pomoże Ci asertywność? 

 

• otwarcie i jasno wyrażasz swoje potrzeby 

• szybciej dochodzisz do kompromisu z innymi ludźmi 

• nabierasz pewności siebie, masz świadomość swoich mocnych i 

słabych stron 

• akceptujesz siebie i innych, szanujesz siebie 

• zmniejszasz poziom stresu 

• poprawiasz swoją zdolność podejmowania decyzji 

 

Asertywność jest postawą, będącą kompromisem między 

nadmierną uległością, a agresją (o tym za chwilę). Nie jest 

cechą wrodzoną, uczysz się tego. Jest niezwykle cenną 

kompetencją miękką. 

 

Pracodawca doceni Twoją asertywność, bo jeśli potrafisz bronić 

swojego zdania, to potrafisz też dbać i chronić jego biznes. Osoba 

asertywna nie ma poczucia wstydu, gdy czegoś nie wie lub nie 

rozumie, tylko bez zahamowań zadaje odpowiednie pytania. 
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Każdy z nas może zaprezentować następujące typy 

zachowań: 

 

• asertywne – szukanie porozumienia przy poszanowaniu swojej 

osoby 

• uległe – oznaczające tendencję do ucieczki, do przyjmowania 

narzuconego zdania 

• agresywne – oznaczające tendencję do walki, do narzucania 

swojej opinii w sposób bez sprzeciwu, zbyt mocno; bez 

poszanowania adresata 

Zachowania uległe i agresywne to te najbardziej instynktowne, 

wyrażane w obliczu problemów i zagrożenia. Jednak ucieczka lub 

atak są nieefektywne z punktu widzenia porozumiewania się, 

komunikowania. Najlepszym wyjściem jest środek, czyli właśnie 

postawa asertywna. 
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Osoby uległe (bierne) 

 

Człowiek uległy rezygnuje ze swoich praw, kiedy zachodzi 

konflikt między jego pragnieniami, a pragnieniami innych. 

Zazwyczaj nie mówi co czuje i myśli. Często te emocje zostawia 

w sobie, „dusi” się, co prowadzi do gromadzenia się niepokoju lub 

złości. 

Osoba bierna czuje się często przygnębiona brakiem możliwość 

wypowiedzenia swojego zdania, brakiem możliwości wpływu na 

pewne sytuacje, a w otoczeniu może funkcjonować jako ta, która 

nic nie robi i nie ma nic do powiedzenia. 
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„Odmianą” postawy uległej jest postawa uległo-agresywna 

 

Taka osoba postępuje nie wprost. O tym swoich potrzebach 

komunikuje poprzez aluzje, sarkazm, zachowanie typu wymowne 

milczenie, spóźnianie się, niedbałe wykonanie pracy. Oczywiście 

nie powie konkretnie o co chodzi, daje sygnały dla otoczenia. 

Często posiada w sobie pokłady frustracji i krzywdy. 

 

Osoby agresywne 

 

Człowiek agresywny broni swoich praw, kosztem praw innych 

ludzi. Osoba ta dąży do realizacji swoich celów, nie licząc się ze 

zdaniem innych, a agresja przynosi w konsekwencji negatywne 

efekty. Przede wszystkim wywołuje postawę wrogości. 
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Osoby manipulujące 

 

Każda z powyższych postaw może objawiać się cechami 

manipulacji. Jest to postawa negatywna, wyróżniająca się 

czynnikami:  
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brak pewności siebie i niska samoocena 

brak szacunku do siebie oraz innych ludzi 

podejrzliwość i niedowierzanie w stosunku do motywów działań 

otoczenia 

negatywne myśli i uczucia na temat innych osób oraz własnego 

„ja” 

duża ostrożność w stosunku do innych 

nieuczciwość i brak szczerości 

zniekształcanie znaczeń cudzych wypowiedzi 

podawanie w wątpliwość poczucia godności innych ludzi 

depresja i brak motywacji
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Osoby asertywne 

 

Człowiek asertywny sam decyduje czego potrzebuje oraz planuje 

odpowiedni sposób oddziaływania na inne osoby. Plan to duże 

słowo, ale chodzi o to jak osoba asertywna wyraża swoje uczucia 

i myśli, bez użycia groźby czy negatywnych stwierdzeń. Osoba 

asertywna tak kieruje swoim zachowaniem, aby najlepiej 

dostosować się do zastanej sytuacji. Nie chce ranić czyjś uczuć, 

ale chce być ze sobą zgodna. 
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TEST ASERTYWNOŚĆ
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Technik asertywnej odmowy i reakcji. Jak bronić swojego 

zdania? 

 

Jak odmówić, by zostać prawidłowo zrozumiany? Bez odrzucenia, 

odczucia złości czy gniewu? Chciałabym pokazać Ci konkretne 

techniki, ćwiczenia asertywnej odmowy i reakcji. Po to by 

ułatwić sobie komunikację, by czuć się komfortowo. Aby 

postawić granice, ochronić siebie. Dzięki temu mniej 

nieporozumień – stresu, napięć i jest to przede wszystkim 

utrzymanie poprawnych stosunków z osobą o odmiennym 

zdaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze co chcę zaznaczyć – mów jasno i bezpośrednio w 

komunikacje JA tzn. „ja chcę, ja czuję, ja potrzebuję”. Czasem 

poproś o więcej czasu na przemyślenie tematu – upływający 

czas pozwala każdej stronie złagodnieć lub przynajmniej 

przyjrzeć się sprawie z innej perspektywy. A przede wszystkim 

oddychaj. Podczas starcia, w konflikcie, wymianie zdań – 

oddychaj, myśl i nie musisz się śpieszyć z opowiedzą, liczy się 

Twoje zdanie, stanowisko. 
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W jakich sytuacjach możesz okazać technik asertywnej 

odmowy i reakcji? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak nauczyć się bycia asertywnym? 

Asertywność jest cechą nabytą, co oznacza, że w każdym 

momencie możesz rozpocząć jej naukę i ćwiczenie, a wszystko 

tak naprawdę zależy tylko od Twojego podejścia i determinacji w 

dążeniu do tego. 

sytuacje odmowy 

reakcji na opinie 

reakcji na krytykę lub wyrażania przez Ciebie krytyki 

reakcji na pochwały lub wyrażania pochwał 
wyrażania próśb 

konfrontowania zdania (opinii) 
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1. Technika zdartej płyty 

 

Nadaje się idealnie do obrony siebie, nie wykorzystujmy ją do 

manipulowania ludźmi. O co chodzi? 

Technika zdartej płyty polega na upieraniu się przy swoim, na 

powtarzaniu tego samego zwrotu, bez zmiany jego treści. 

Jej podstawową zasadą jest wytrwałe przypominanie swoich 

próśb, oczekiwań – bez uczucia gniewu, zdenerwowania, ale w 

sposób spokojny i klarowny. 

Z drugiej strony jest to technika unikania presji otoczenia, bo 

konsekwentne powtarzanie prowadzi wcześniej czy później do 

wyczerpania się argumentów drugiej strony. Przydaje się, gdy 

ktoś próbuje wywrzeć na nas presję, nakłonić do czegoś, na co 

nie mamy ochoty. 

Przykład: 

• Napij się, dziś są moje urodziny. 

• Dziękuję, nie piję. 

• Ale napij się raz, co, ze mną się nie napijesz…? 

• Dziękuję, nie piję… (i tak do znudzenia…) 

 

 

2. Jestem wielkim słoniem 

 

Odmawiając wyobraź sobie, że jesteś wielkim, powoli kroczącym, 

spokojnym, widocznym, pewnym siebie, ale łagodnym SŁONIEM. 

Może być nawet różowy �� Mówi się wówczas wolniej i 

spokojnie. Należy opanować emocje, patrzeć rozmówcy prosto w 

oczy i dopytywać co jest przyczyną niezrozumienia – ale 

wszystko w ruchach wielkiego słonia – czyli spokojnie. Tak przy 

okazji, uważaj, bo taka technika może rozwścieczyć oponenta 

�� 
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3. Technika jujitsu 

 

Metoda ta polega na nieprzeciwstawianiu się argumentom osoby, 

która nas o coś prosi; a pokazaniu, że szanujemy i rozumiemy jej 

racje. Jednak odmawiamy, bo takie mamy prawo. 

Przykład 

Siostra w ostatnią sobotę pilnowała naszych dzieci, teraz prosi 

nas o taką samą przysługę. My mamy umówione wcześniej 

spotkanie i… problem. Powiedz: „Tak, wiem, że tydzień temu 

poprosiłam cię o pomoc przy dzieciach i chciałabyś, abym teraz ja 

ci pomogła. Niestety, mam zajęty wieczór i naprawdę nie mogę. 

Uczynię to na pewno, gdy będę mogła”. 

 

4. Zasłona dymna 

 

Technika skuteczna w sytuacji agresji słownej. Polega na 

pozornym akceptowaniu kierowanej pod naszym adresem krytyki, 

bez kontratakowania. Prowadzi do sytuacji absurdalnej, w której 

strona atakowana zgadza się z każdą krytyką, a atakujący – 

intensyfikując agresję – dostrzega absurdalność swoich 

argumentów. 

 

5. Trzyczęściowe zdanie 

 

Technika upierania się przy swoim – jest to zbudowanie 

wypowiedzi, w której mówimy o tym, co słyszymy; przekazujemy 

swoje uczucia, informujemy o tym czego chcemy. 

 

Celem asertywnego zachowania jest poczucie satysfakcji z 

siebie samego! Nie agresywne wymuszenie przyjęcia 

naszego stanowiska. 
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10. STRES & EUSTRES 

Co czujesz gdy zaczynasz nową pracę, studia? Gdy nadchodzi 

jakieś ważne zadanie? Gdy jesteś właśnie przed wylotem na 

wakacje lub za tydzień dzień ślubu? Emocje, często stres. Ale 

możesz sobie wytłumaczyć, że nie zawsze jest to ten negatywny; 

często jest mobilizujący, dający energię do działania – to właśnie 

jest eustres. Czasem zapominamy, że pewne silne doznania 

stresu to nie tylko smutek, nerwy, rozgoryczenie. Bo stres ma dwa 

oblicza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czym jest stres? 

 

Stres jest przede wszystkim emocją. Kojarzy nam się ze stanem 

wzmożonego napięcia emocjonalnego i aktywizacji całego ustroju. 

Twórcą samej koncepcji jest kanadyjski uczony Hans Selye. 

Stwierdził on, że jeżeli na organizm oddziałuje czynnik szkodliwy 

(stresor), to organizm reaguje szeregiem zmian, mające znaczenie 

dla dalszej, prawidłowej pracy. Pod wpływem impulsów z mózgu, 

gruczoły (nadnercza), wydzielają m.in. adrenaliną i inne hormony. 

Dostają się one do różnych części ciała i wywołują nieprzyjemne 

objawy lękowe.  
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Co się dzieje gdy doświadczamy sytuacji stresowej? 

 

1. Alarm (mobilizacja) – coś jest nie tak, pojawiło się coś 

niespodziewanego 

2. Obrona (stadium odporności) – wytwarzam mechanizmy lub 

substancje, aby przetrwać ten czas 

3. Stadium wyczerpania – występuje, jeżeli nie rozładuję 

napięcia, jeżeli nie podejmę działań, aby go obniżyć lub gdy, jest 

długotrwały. 

 

Czyli stres wywołuje przede wszystkim reakcje negatywne, 

obciąża organizm – jest to tzw. DYSTRES. Obniża naszą 

odporność, paraliżuje. Zły stres niesie ze sobą cierpienie, 

zagubienie. 

Co jest dla nas najbardziej stresującym doświadczeniem w życiu? 

Przede wszystkim śmierć osoby bliskiej, członka rodziny; rozwód, 

utrata pracy, kłopoty finansowe (długi), dotkliwa utrata zdrowia 

(ciężka choroba, kalectwo). Oraz wszystko to, co obciąża Cię w 

znacznym stopniu. 

 

 

 

Jak sobie radzić ze stresem? 

 

O tym, czy umiemy sobie dobrze radzić ze stresem, świadczą takie 

nasze zachowania, jak: 

• umiejętność eliminacji czynników stresujących, 

• rozwijanie odporności na stres, 

• umiejętność szybkiego radzenia sobie ze stresem, 

• umiejętność zlecania zadań innym. 
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Jak sobie pomóc? 

 

1. Rozładuj nagromadzone emocje przez: spacer, gimnastykę, 

pływanie, bieganie, tenis, gry zespołowe czy towarzyskie 

(planszowe lub karciane). 

2. Zajmij się czymś, co sprawia ci przyjemność (czytanie książki, 

pielęgnacja kwiatów, łowienie ryb, słuchanie muzyki). 

3. Spróbuj medytacji. 

4. Śmiej się! Śmiech burzy napięcie, rozjaśnia Twoją twarz, 

rozluźnia mięśnie, przywraca obiektywizm i ożywia nadzieję. 

5. Nie zaniedbuj życia intymnego. To ważny sposób łagodzenia 

napięć. 

6. Zadbaj o sposób życia -odżywiaj się prawidłowo, śpij 

odpowiednio długo, zaplanuj czas na rozrywkę. 

7. Unikaj hałasu. 

8. Nie bierz za dużo spraw na swoje barki. 

9. Nie unikaj czytania poradników napisanych przez 

profesjonalistów. 

10. Zaobserwuj i oceń swój stres. Dopóki nie nauczysz się 

identyfikować czynników wywołujących stres, dopóty nie 

będziesz potrafił/a sobie z nimi radzić. Dlatego notuj objawy 

stresów i sytuacje, podczas których się one pojawiają. 

11. Pozwól sobie na odpoczynek. Nie mieszaj tego czasu z innymi 

zajęciami. 

12. Oczekuj najlepszego. Nawet jeżeli spotka Cię rozczarowanie, 

czas przed nim przeżyjesz bez stresu. 

13. Naucz się mówić "nie". 

14. Zaakceptuj siebie ze wszystkimi zaletami i wadami. Pamiętaj, 

że nikt nie jest doskonały! (Choć doskonalenie jest wskazane) 
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EUSTRES 

 

Stres ma za zadanie nam pomóc; przypomnieć o jakimś ważnym, 

zbliżającym się wydarzeniu; ostrzec, gdy dzieje się coś 

niepokojącego. 

 

Czynnik pozytywny to stres mobilizujący tzw. EUSTRES. 

Włącza działanie, walkę o przetrwanie i bodziec do ogarnięcia 

się. 

 

Z języka greckiego „eu” oznacza dobry, więc co dosłownie oznacza 

„dobry stres”, jest on w pewnym sensie pozytywny. Jednak jest on 

też krótkotrwały. 
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W jakich sytuacjach występuje eustres? 

 

1. Zagrożenie życia lub zdrowia 

Sytuacje zagrożenia, nagłych nieprzewidzianych sytuacji – gdy 

widzisz samochód pędzący wprost na Ciebie, gdy widzisz jak 

Twoje małe dziecko jest na krawędzi stawu (wody), a Ty jesteś za 

daleko. Przypływ adrenaliny, emocje, działasz natychmiast – 

odczuwasz eustres. 

 

2. Motywacja do pracy lub nauki. 

Działania na ostatnią chwilę, w obrębie pracy lub nauki. Na 

przykład gdy prowadzisz biznes, a już się zbliża termin zapłaty 

ZUS-u spinasz się i mobilizujesz do wykonania przelewu, bo nie 

zdążysz na czas. Studenci, młodzież, gdy zostawiają naukę na 

ostatnią chwilę, potrafią wysilić swój umysł na dzień, dwa przed 

egzaminem, tylko po to aby go zdać. Stres zmobilizuje nas do 

działania przed terminem końcowym. Druga kwestią jest 

efektywność takich zrywów i działań, bo często jest w nich masa 

błędów, szarpania się i niedociągnięć. 

 

3. Ty i Twoje ograniczenia. 

Szczególnie eustres wyraża się przed wystąpieniami publicznymi, 

gdy pod wpływem emocji dostajesz mobilizacje do jak najlepszego 

występu. Stresujemy się przed wizyta u dentysty, mimo że wiemy, 

że profilaktyka jest ważna, bądź gdy ma nam to pomóc uśmierzyć 

ból. Stres ujawnia nasze negatywne przekonania, z którymi 

musimy w sposób pozytywny walczyć. 
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Kiedy jeszcze doświadczamy eustresu? Gdy doznajemy 

wszelkich wyzwań, które jesteśmy pokonać – wykonać: ślub, 

wesele; rozpoczęcie nowej pracy lub awans; narodziny dziecka, 

czas oczekiwania; urlop, wakacje; dłuższy wyjazd poza miejsce 

zamieszkania; gdy bierzemy udział w zawodach, wyścigu; zakup 

domu, wynajęcie mieszkania lub sport ekstremalny. 

 

Granica między eustresem, a dystresem jest niewielka. Ta 

pozytywna mobilizacja w momencie gdy nie zostanie odpowiednio 

wykorzystana, przeradza się w ten zły stres. A to już same 

kłopoty, obawy, wyczerpanie. Bo granica jest cienka, gdy 

osiągniemy poziom optimum zaczynamy “spadać”, pogrążać się w 

wyniszczającym eustresie. Optimum (próg) przekraczamy, gdy 

odpowiednio nie zamienimy stresu motywującego na wykonie 

zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie każdy stres jest dla nas zły i ma negatywny wpływ na 

organizm. Wszystko zależy od nas samych, od tego jak odbieramy 

rzeczywistość, sytuacje. Bo eustres, mimo że krótkotrwały 

pobudza do działania, daje energię. Wykorzystajmy tą mobilizacje 

w pełni, z uwagą, by nie wejść w stres negatywny. A i tak 

większość sprowadza się do tego, że trzeba myśleć pozytywnie…  
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