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Autoempatia jest narzędziem, które pozwala nam skontaktować się  
z samym sobą, odzyskać stabilizację w chwilach rozchwiania i wyrażać 
to, co jest dla nas w danej chwili najważniejsze. Praktykowanie 
autoempatii nie powoduje, że nasze problemy znikają, ale dzięki temu, 
że przestajemy być emocjonalnie związani z naszymi problemami, 
jesteśmy lepiej wyposażeni do poszukiwania skutecznych rozwiązań. 
Autoempatia jest również doskonałym lekarstwem na sytuacje,  
w których “odłącza nas od systemu”, kiedy w sytuacjach stresowych to nie my 
sterujemy naszymi emocjami, ale one przejmują kontrolę nad naszym  
zachowaniem. Autoempatia daje nam możliwość wyboru — prawdziwego  
wyboru tego co dla nas jest najważniejsze. Czy może być coś piękniejszego?

Praktyka autoempatii przywraca nas do systemu — najpierw na poziomie 
kontaktu ze sobą, a następnie szerzej — na poziomie zewnętrznym —  
w relacjach rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych. Przywracając kontakt  
z tym, co jest ważne dla nas, rozpoznając własne uczucia i emocje, integrując 
to w sobie, budujemy siebie jako coraz bardziej kompletnego człowieka, 
który buduje bogatsze i autentyczne relacje ze światem. Uzdrawiamy dzięki 
temu nasze relacje z dziećmi, rodzicami, małżonkami, pracownikami, szefami.  
Sami stajemy się lepszymi rodzicami, małżonkami i szefami. I ponieważ 
dowiadujemy się co jest dla NAS naprawdę ważne, o wiele łatwiej jest 
podejmować decyzje, które są w zgodzie z naszymi potrzebami.

Ten poradnik opisuje przeprowadzenie praktyki autoempatii w stosunku 
do jednego wybranego na dany moment zagadnienia / problemu.  
Prawdą jest natomiast, że jest to jedynie początek, ja mogłabym  
porównać praktykowanie autoempatii do mycia rąk po każdorazowym  
wyjściu z toalety. Autoempatia jest odpowiedzią na każdą sytuację  
stresującą, wyprowadzającą nas z równowagi, gdzie tracimy kontrolę nad 
naszymi emocjami lub je wypieramy. A takich sytuacji w naszym życiu 
codziennym nie brakuje…
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W poradniku proponuję przeprowadzenie w sześciu krokach 
praktyki autoempatii w stosunku do problemu, sytuacji, konfliktu  
lub zagadnienia, jakie wybiera praktykujący — czyli Ty. Pierwszy etap — 
wstępny pozwala Ci złapać trochę dystansu do tego, z czym będziesz 
pracować. W drugim etapie skupisz się na przyjrzeniu się temu,  
z czym tak naprawdę się mierzysz - sprawdzisz, jakie stoją za tym fakty  
i obserwacje. W trzecim etapie połączysz się z emocjami, jakie stoją 
za tym, z czym się mierzysz, a w czwartym sprawdzisz, jakie to  
niespełnione potrzeby stoją za tym, z czym pracujesz. 
W przedostatnim etapie zidentyfikujesz prośby, jakie w związku  
z tym mogłyby pomóc Ci w Twojej sytuacji, a na koniec wypracujesz 
strategie, które pomogą Ci Twój cel zrealizować. 

Praktyka zawarta w poradniku jest pełnym procesem, w którego  
efekcie  będziesz w stanie podjąć decyzję i zidentyfikować działania,  
jakie Ty musisz podjąć. Wszystko jest w Twoich rękach i w zakresie 
Twoich możliwości —  pełnym sercem w to wierzę.

Zapraszam do praktyki!
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Ale najpierw bajka….

zanim przeczytasz.  

Jeśli: 

• czytałeś / czytałaś już tę bajkę  i znasz lepsze, lub

• nie lubisz głębokich wynurzeń i opisów natury osobistej, lub

• nie popierasz marnych prób realizacji pisarskich zapędów autorki
   poradnika, to możesz przejść od razu na stronę 9 poradnika

                                              ….choć prawdopodobnie będziesz żałować 



6



7

bajka o empatii do siebie

Dawno, dawno temu, za górami za lasami w pewnym biurze pracowała 
sobie bardzo ambitna Pani Dyrektor. Lubiła mieć wpływ, lubiła,  
kiedy wiedziała, po co pracuje, dla kogo, kto jest jej klientem. Lubiła  
z tymi klientami pracowa, pomagać im w rozwiązywaniu ich 
problemów, albo wdrażaniu ich innowacyjnych rozwiązań. Rozkwitała 
na spotkaniach i telekonferencjach. Zamknięta w pokoju nad tabelkami  
z niekończącymi się rzędami liczb, nie była najbardziej szczęśliwą  
osobą. Tabelki były nieuniknioną częścią jej pracy, którą akceptowała  
i znosiła z godnością, ale tam, gdzie byli ludzie były relacje, był  
kontakt z kimś prawdziwym – tam czuła się jak ryba w wodzie, albo 
kozica w wysokich górach. Była w swoim żywiole.

Właściwie odkąd pamiętała, pracowała w firmach, w których miała 
dużo kontaktu z ludźmi. Tutaj miało być niby tak samo, ale to natura 
nieożywiona stanowiła większość jej obrazów dnia. Tony papierów  
i lordoza od gapienia się w komputer. Siedziała godzinami zamknięta 
w tym samym pokoju. Interakcje z ludźmi były głównie zdalne.  
Niby coś, ale czuła, że potrzebuje więcej żywego i prawdziwego  
kotaktu.

Pewnego dnia, zupełnie przypadkiem, gdzieś przez byłego klienta/
starego znajomego nadarzyła się okazja do podjęcia nowej bardzo 
atrakcyjnej współpracy dla jej aktualnego zleceniodawcy. Kiedy usłyszała  
w telefonie historię czego potrzeba, aż podskoczyła w środku  
z radości do góry. Wiedziała, że współpraca może być atrakcyjna 
dla obu stron. Że obie strony mają odpowiednie zasoby, mogą być 
sobą wzajemnie zainteresowane. Ona może ich połączyć i dzięki niej 
mogą razem współpracowa. Oczami duszy swojej widziała ten piękny  
obraz, który zawsze rysował jej się w głowie w tej sytuacji – dwa brzegi 
rzeki rozdzielone niebezpieczną kipielą wody, a na każdym z brzegów  
samotnik. Bez szans na kontakt, na spotkanie. A ona budowała most… 
Układała powoli kładkę, dzięki której obie strony mogły się spotkać. 
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Kiedy kładka była na tyle stabilna, żeby przyjąć pierwszy spacer, 
dochodziło do kontaktu. Rozpoczynały się spotkania, rozmowy.  
Z ustaleń zaczynał powoli się wyłaniać jeden wspólny cel. Czasem 
uczestniczyła w tym, co działo się dalej, czasem nie. Nie musiała.  
Kiedy brała udział w „zasiewie”, w tych delikatnych i jakże niepewnych 
pierwszych chwilach kreacji i budowania „od zera” czegoś trwalszego 
i czegoś nowego na przyszłość, piała ze szczęścia i niewiele rzeczy 
zawodowo dawało jej podobną radość i spełnienie. Tak więc telefon, 
który odebrała tego dnia, dawał jej szansę na to, że dojdzie do 
narodzin jakiegoś nowego połączenia. I sama myśl o tym cieszyła ją 
niezmiernie.

Umawianie spotkania nie było wcale takie proste, samoloty, zagraniczni 
goście, inne kolidujące spotkania. Kiedy więc zaproszeni goście 
przekroczyli próg sali konferencyjnej, serducho w środku skakało 
radośnie – raz na lewo, raz na prawo, zaraz pójdzie w radosne tany… 
w jej klatce piersiowej trwała rozgrzewka przed tańcami.

Czuła się inicjatorem, organizatorem, duszą tego spotkania. Gdyby 
nie ona, genialny pomysł, który pojawił się w jej głowie jak oświecenie 
– do tego spotkania nie miało szans dojść – ludzie po obu stronach 
stołu byli bardzo od siebie odlegli – na wielu poziomach. Zdawała 
sobie sprawę, że była katalizatorem. Ułatwiała, wspierała, była  
w swoim żywiole – w swojej roli.

I co? Nie tym razem. Szybko okazało się, jak bardzo, bardzo 
jednostronne było postrzeganie jej własnej roli, w tym, co się miało 
zadziać w tej sali konferencyjnej. Podjęta przez nią próba przywitania 
gości, rozpoczęcia spotkania, zapoznania ich ze sobą, roztopienia 
pierwszych lodów i wstępna przymiarka, czy jest szansa na zbudowanie 
kładki, została bardzo szybko zniweczona. Zanim zdążyła skończyć 
wypowiadać pierwsze zdanie, Najważniejszy Gospodarz machnął 
ze zniecierpliwieniem ręką, odsunął ją na bok i dalej po swojemu 
prowadził spotkanie.

To, co się w niej działo, przez kolejnych 20 minut tego spotkania było 
nie do opisania. Ilość sprzecznych emocji i niespełnionych potrzeb 
zalewała ją jak wodospad. Miała ochotę na zmianę zapaść się pod 
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stół ze wstydu, rzucić się Najważniejszemu do gardła, uciec z sali 
konferencyjnej, drzwiami, zamykając je z hukiem, albo wymsknąć 
po cichu udać, że nagle musi odebrać telefon i wyjść – wtedy nie 
musiałaby już tutaj wraca. I dalej palić się ze wstydu…

Wzięła wdech i zaczęła się powoli podnosić z siedzenia, ale coś ją na 
nim powstrzymało i kazało wykorzystać ruch do sięgnięcia po notatnik, 
który leżał na środku stołu. Usiadła z powrotem. Wzięła jeszcze jeden 
głęboki oddech i zaczęła pisać. Wyglądało to tak, jakby po prostu 
robiła notatkę ze spotkania.

Najpierw papier zalały bardzo brzydkie słowa, które dałoby się skrócić 
mniej więcej czegoś takiego … $!!@&&##^@$(^#(@)@&$#!!. 
Czuła, że ma spięte ciało, zaciśnięte gardło i czuje się jakby była 
związana jakąś tajemniczą niewidzialną liną. Potem zaczęła pisać 
wg znanego jej schematu. Kiedy uspokoiła pierwszy zalew emocji, 
było łatwiej złapać dystans. „Machnął ręką i zaczął mówi, zanim 
skończyłam zdanie. Poczułam się odrzucona, poczułam wściekłość 
i smutek, bo chciałam być na tym spotkaniu potrzebna. Tęskniłam 
za kontaktem z ludźmi, chciałam z nimi współpracować. Teraz kiedy 
jestem po prostu smutna, chciałabym mieć jasność, że ten kontakt, 
który zaaranżowałam, jest wartościowy dla obu stron spotkania  
i że warto, abym podejmowała takie wysiłki w przyszłości. Czy warto 
się starać i czy warto próbować być potrzebnym?”

Przeczytała, to co zapisała jeszcze raz, a po chwili po raz kolejny. Kiedy 
przeczytała po raz trzeci, poczuła, że pomimo smutku, który jeszcze 
gdzieś był — i trudno, żeby tak nagle wyparował — poczuła, że 
zaczyna się rozluźniać. Mogła lżej oddycha, złość już rozluźniła swoje 
„okowy”. Była w stanie śledzić trwające spotkanie i uśmiechnąć się 
do gości po drugiej stronie stołu. Ci zauważyli, że jest z nimi, zadali 
uprzejmie pytanie – skierowane do niej. Odpowiedziała z sensem. 
Goście pożegnali się po krótkim podsumowaniu dalszych kroków. 
Spotkanie było skończone. 

Wiedziała, jakie następne kroki podejmie. Wiedziała, jakie ma prośby 
do świata, do zwierzchników. Co najważniejsze, wiedziała, jakie prośby 
ma do siebie. Podjęła decyzję i WYBRAŁA, jak chce przeżyć tą sytuację, 
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co chce z tym zrobić. Nie zadziałała impulsywnie. Zatrzymała się na 
chwilę, żeby WYBRAĆ stanie przy sobie. I sprawdzenie, co jest dla niej 
najważniejsze. Wiedziała, że nie może przejść nad tym do porządku 
dziennego i wiedziała, że nie może tego zrobić teraz, bo rana była 
jeszcze rozdrapana i zbyt świeża. Zdawała też sobie sprawę z tego, 
że to jest do wyprostowania, że będzie umiała powiedzieć na głos,  
o co jej chodziło i czego oczekuje na przyszłość. Wiedziała jak to 
zrobić. Miała gotowy plan. To było bardzo dobre spotkanie — ze sobą.  
… A dalej żyli długo i szczęśliwie.

                          Koniec i bomba, kto czytał ten trąba

PS: wszelkie podobieństwo osób, miejsc i terminów jest przypadkowe. 
Jedynie Pani Dyrektor i jej uczucia są prawdziwe.
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AUTOEMPATIA NA
WYCIĄGNIĘCIE RĘKI:
Autoempatia, to mój ulubiony sposób, aby nie dać się zwariować.  
Daje mi szansę, na to, żebym dowiedziała się, co jest NAPRAWDĘ 
ważne, daje mi możliwość bycia w kontakcie ZE SOBĄ, (czyli 
najważniejszą osobą, z którą kontakt powinnam utrzymywać :).

Autoempatia, pozwala również na zobaczenie mojego problemu, 
marzenia lub po prostu wycinka rzeczywistości, przez pryzmat kilku 
poziomów, który potem układa się w jedność.

Empatia dla siebie pomaga mi w autorefleksji, pogłębianiu  
świadomości, poznaniu siebie, co w konsekwencji przekłada 
się na spokojniejsze i bardziej zrelaksowane patrzenie na świat.  
Kiedy zaczynasz zdawać sobie sprawę, co jest dla Ciebie naprawdę 
ważne i jaki masz wpływ na to, czy to osiągniesz, czy nie, dostajesz  
prezent w postaci poczucia sprawczości, dostajesz jasność. Czujesz luz.  
Jesteś kwiatem lotosu unoszącym się na niezmąconej tafli jeziora.

Ten poradnik powstał po to, aby dzielić się tym moim ulubionym 
narzędziem ze światem. Jeśli pracując z poradnikiem, dasz sobie czas 
na przeprowadzenie praktyki i posłuchasz tego, co jest dla Ciebie 
ważne, to każdy wynik tej pracy będzie sukcesem. Będziesz bliżej 
siebie.

Schemat przeprowadzania tej praktyki był przetestowany na ludziach 
i nikt przy tym nie ucierpiał.
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Etap pierwszy

•Narzędzia: Będziesz potrzebować narzędzia do pisania. Jeśli 
nie pracujesz na tym wydruku i czytasz ten dokument w wersji 
elektronicznej, to będzie Ci potrzebna kartka papieru. Jeśli jesteś  
w dużych emocjach, przygotuj trzy kartki. 

•Czas: Jeśli wykonujesz tę praktykę po raz pierwszy, zajmie Ci to 
od 15 do 40 minut. Długość pracy zależy przede wszystkim od 
wagi tematu, nad którym chcesz pracować, Twojego aktualnego 
dobrostanu, poziomu emocji, jaki Ci towarzyszy. Przeczytaj do 
końca zalecenia dotyczące tego etapu pierwszego. Jeśli nie masz 
tyle czasu, aby przeprowadzić całą praktykę w jednej rundzie,  
i chcesz podzielić pracę na etapy, to jest to jak najbardziej ok, ale 
dla zachowania spójności praktyki rekomenduję jednak wykonanie 
etapów 2-5 za jednym podejściem. Odstęp czasu pomiędzy 
etapem pierwszym i drugim może dać więcej dystansu, jeśli temat 
praktyki budzi duże emocje. Odstęp czasu pomiędzy etapem 
piątym a szóstym może dać Ci więcej czasu na zorientowanie się 
w ostatecznych działaniach, jakie możesz podjąć — jeśli wymagają 
uwzględnienia osób trzecich w Twoim rozwiązaniu. 

•Jeśli chcesz przejść przez praktykę szybko i nie koniecznie chcesz 
czytać cały poradnik, bo znasz już zasady pracy - na końcu 
poradnika jest jednostronicowy skrót esencji przeznaczonej do 
praktyki autoempatii.

•Warunki: Dobrze jest zapewnić sobie pewien poziom intymności 
i możliwość wyłączenia się od rzeczywistości na czas pracy  
(kto czytał “bajkę o empatii do siebie” ze wstępu wie, że może 
być to w trakcie spotkania). Z czasem praktyka będzie coraz 
prostsza i czas pracy będzie się skracał. Co więcej, przy wyjątkowo 
dużych dawkach autoempatii proces odbywa się wewnętrznie  
i niezauważalnie dla otoczenia. Można go przeprowadzić, nawet 
stojąc na światłach w korku. Poradnik pokazuje schemat praktyki. 
Później wchodzi ona w krew. 
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•Temat: Teraz zdefiniuj, z czym chcesz pracować. Zapisz jednym 
zdaniem problem, sprawę, temat, z którym się mierzysz. To co jest 
dla Ciebie najbardziej aktualne – na tu i teraz.  Wybierz, rzecz, której 
uleczenie da Ci najwięcej spokoju wewnętrznego na tą konkretną 
chwilę. 

•Przykładowe tematy do pracy:

Wkurza mnie jak szef daje mi tyle roboty, a te lenie z drugiego 
pokoju siedzą i nic nie robią.  

On jest takim flejtuchem i bałaganiarzem, znowu zostawił 
skarpetki na środku pokoju.

Jestem taka samotna.

Boże, jak te bachory krzyczą! Mam ochotę je wymordować. 

Jak ten debil jeździ! Gdzie on ma migacze?!?! Zajechał mi 
drogę!!

Jeśli robisz to ćwiczenie po raz pierwszy, to przetestuj je na jakimś 
temacie który, owszem budzi w Tobie emocje, ale w skali od 1 do 10, 
nie wychodzi poza granicę 5 (gdzie jeden oznacza – „nie zależy mi 
na tym, ten problem mógłby dla mnie w ogóle nie istnieć”, a dziesięć 
oznacza, że gotuje się w Tobie krew i jesteś w wysokich emocjach). 
Mierzenie się z sytuacją z bliższego końca skali przy wykonywaniu 
praktyki po raz pierwszy, podwyższy  Twoją skuteczność.  

podpowiedź techniczna



15

Jeśli:

1) nie chcesz respektować zalecenia i przechodzisz przez tę praktykę 
po raz pierwszy, a temat jest na skali oznaczony jako bardzo 
emocjonujący — czyli na dziesięć lub,

2) robisz to kolejny raz z rzędu, a jesteś w ekstremalnie wysokich 
emocjach,

to tym bardziej postaraj się najpierw popracować nad próbą 
zdystansowania się choć trochę od tematu pracy. Jeśli nie masz  
w okolicy człowieka, który mógłby Cię wysłuchać, to wykorzystaj 
pisanie. Jest nawet lepsze, bo obarczasz swoimi emocjami niewinny 
kawałek papieru, zamiast Bogu ducha winnego człowieka.

Wylej na papier wszystkie swoje złości i żale. Zanim wyjdziesz do 
świata i zaczniesz siać zniszczenie, pożogę i wszystkie inne #%$@^&, 
wyrzuć z siebie frustrację, szaleństwo, i wszystko to, co najbardziej 
Cię uwiera. Nie musisz być delikatny / delikatna w stosunku do kartki 
papieru. Nie musisz pisać ładnymi słowami i w ogóle nie musisz silić 
się na elokwencję. Zero eufemizmów. Żadnych trzynastozgłoskowców. 
Pisz, co Ci pióro na papier przyniesie. Oddaj to. To już nie będzie wtedy 
Twoje. To jest baza do tej praktyki.

Lepiej to zapisać i spalić, niż rzucić w twarz komuś, na kim Ci zależy  
i będziesz tego potem żałować…

Są jeszcze dwa powody, dla których warto to robić. Po pierwsze, pisanie 
odłącza nam bezpieczniki w mózgu i słowom łatwiej jest płynąć, kiedy  
ręka jest w jednostajnym ruchu. System nerwowy jest tak zajęty samym 
faktem wykonywania czynności pisania, trzymania pióra, pilnowania linii,  
że  to, co jest treścią, pochodzi z jego najgłębszych zakamarków, nie jest  
płytkie — jest to właśnie to, czego szukamy. Po drugie, jeśli pozwolisz 

podpowiedź techniczna
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sobie na naprawdę swobodną wypowiedź i przestaniesz się martwić  
o formę, przecinki i składnię zdaniową, to będzie to bardzo silna 
baza pod kolejne etapy praktyki, gdzie będziesz identyfikować swoje  
emocje i potrzeby. Będzie Ci po prostu dalej o wiele łatwiej pracować. 
Za tym, co nas uwiera, co nas najbardziej nas irytuje, zawsze stoją 
nasze ważne niezaspokojone potrzeby. Ich będziemy szukać w etapie 
czwartym.

W wersji dla samodzielnych, ale niezdecydowanych — po prostu 
narysuj swój problem, albo wklej wycinek z gazety, albo zdjęcie 
wydrukowane z internetu. Jeśli nie możesz tematu praktyki zobrazować 
słowami, użycie obrazu będzie również wspierające. Nasz mózg gadzi 
widzi obrazy, a nie zawsze rozumie słowa i być może łatwiej się z nim 
skomunikujesz, jeśli się do niego tak wprost odwołasz. Obrazek nie 
musi być ładny, ani dokładny. Jeśli jest metaforą, to również zadziała. 
Nikt inny nie musi wiedzieć, co jest na tym obrazku. Ty masz wiedzieć, 
co na nim jest. 

Kiedy jesteś już w stanie pisać i masz szansę złapać trochę dystansu od 
swojego tematu, czas przejść do pracy właściwej opisanej w kolejnych 
etapach. Droga do zrozumienia siebie dla Ciebie otwarta…

podpowiedź techniczna
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miejsce na Twoje zapiski z etapu pierwszego (możesz potrzebować 
więcej miejsca, wtedy użyj dodatkowej kartki, nie kończ tylko dlatego, 
że skończył Ci się papier).

............................................................................................................
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............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
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Etap drugi - Fakty i obserwacje

Przypomnij sobie, co jest tematem praktyki:

A teraz popatrz na to z dystansu i zapisz to tak jakbyś obserwował  / 
obserwowała to okiem kamery systemu ochrony przemysłowej. W tym 
kroku posługujesz się tylko faktami, konkretami, to nie jest miejsce 
na domysły, oceny i obelgi. Jeśli w Twoim precyzyjnym opisie pojawiła 
się jakaś ocena jak na przykład: “on jest głupi”, “to niesprawiedliwe”, 
“zawsze mi się to dzieje”, “on nigdy nie ….”, jestem beznadziejna”  
i potrzebujesz się jeszcze miejsca na to aby wybrzmiały Twoje frustracje, 
to wróć proszę do etapu pierwszego. 

Aby, pokazać Ci o co Cię proszę przedstawię poniżej przykłady, jak 
opisać Twój problem za pomocą faktów i obserwacji. Posłużyłam się 
przykładowymi tematami do pracy z wcześniejszej części poradnika. 
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Teraz Twoja kolej… 

Zapisz jedną obserwację lub jeden fakt. 

Wstęp   …………………….......…………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………
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Etap trzeci - Emocje

Emocje to twój klucz do tematu, nad którym pracujesz. Od dzieciństwa 
większość z nas jest tresowana w wypieraniu emocji z naszego życia, 
podczas gdy są one po prostu nośnikiem wielu ważnych informacji. 
Czyż nie jest absurdem świadome pomijanie źródła informacji, które 
masz w sobie?

Po co nazywamy emocje?

Nazywanie emocji pozwala naszej korze nowej połączyć się  
z pozostałymi częściami mózgu. Mózg staje się bardziej integralny, 
spokojny i gotowy do dalszej pracy. Dawanie sobie przyzwolenia, na 
to aby emocja została nazwana i zagościła w nas, zaakceptowanie 
jej, “przyznanie się sami przed sobą, że czujemy to, co czujemy” daje 
nam możliwość dalszej pracy z emocją. Pamiętaj, to nie jest złość 
Twojego szefa, albo smutek Twojego dziecka. To jest Twoja złość  
i Twój smutek. To Ty je przeżywasz! Kiedy emocja staje się Twoja, 
wreszcie przyjmujesz ją do siebie jak oczekiwanego gościa, możesz  
z nią coś zrobić. Zaczynasz odzyskiwać kontrolę. 

W tym etapie opiszesz swoje emocje, jakie pojawiają się w związku 
ze stanem faktycznym, jaki opisałeś / opisałaś w etapie drugim.

Jak rozpoznać emocje?

Najprościej, to zadać sobie pytanie: 

Co ja w tej chwili czuję? 

Jeśli nic się nie pojawia, sięgnij do źródła, czyli do ciała. Emocje są 
zapisywane w ciele i sygnał o ich pojawieniu się dopiero wtedy jest 
przekazywany do mózgu. Ciało znacznie szybciej wie, że jakaś emocja 
w nas się pojawia. Zamknij na chwilę oczy, weź 5-6 spokojnych 
oddechów i wróć do czytania.
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Jesteś? Zadaj sobie jeszcze raz pytanie: “Co ja w tej chwili czuję?” 
kładąc sobie jednocześnie dłoń na klatce piersiowej. Ten ruch pomaga 
w uzyskaniu lepszego kontaktu z emocjami zapisanymi w ciele  
i pomaga odpowiedzieć na zadane pytanie: “Co ja w tej chwili czuję?”
Sprawdź, jakie sygnały wsparcia wysyła do Ciebie ciało. Sprawdź,  
czy nie czujesz uczucia ścisku szczęk, kłucia w dołku, przygarbionych 
pleców, napiętych mięśni karku, zwieszonej głowy, ścisku w żołądku. 
Nasze ciało ma zapisane w swojej budowie, jakie jego reakcje są 
powiązane z konkretnymi emocjami. Kiedy zlokalizujesz jakieś objawy  
w ciele, spróbuj dopisać do niego emocję. Zaciśnięte szczęki, to 
najczęściej złość, ucisk na klatce piersiowej lub “w dołku” to smutek.  
Ścisk w żołądku to obawa. 

Sprawdź, czy to, co dzieje się w Tobie w tej chwili nie da się sprowadzić 
do jednej z podstawowych emocji – smutku, złości, lęku, wstydu, żalu, 
zaciekawienia czy radości.
Jeśli Twoje emocje nie są tak proste, a mogą przecież mieć one różne 
odcienie, poniżej znajdziesz listę emocji, jakie mogą towarzyszyć  
Ci w Twojej sytuacji, a która może pomóc w zidentyfikowaniu 
wszystkiego, co się w Tobie dzieje.

podpowiedź techniczna

podpowiedź technicznadodatkowa
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Koło emocji

(*) podobno mężczyżni wyróżniają również emocję głodu (pochodzącą 
od złości), moim eksperckim okiem głód to jednak bardziej potrzeba 
niż emocja :-) 
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Dokończ poniższe zdania — podpowiedzi wg własnych potrzeb. 
Możesz mieć pomysł, aby uzupełnić wszystkie, albo jedną lub dwie. 
Jeśli nie czujesz jakiejś emocji - pomiń to zdanie. Uzupełniając kilka  
z nich możesz zauważyć, że niektóre z nich mogą być totalnie ze 
sobą sprzeczne, na przykład: Twój stan faktyczny może powodować 
jednocześnie radość i żal. Wykonując tę część praktyki, pamiętaj  
o stanie faktycznym, jaki ustaliłaś /ustaliłeś w poprzednim etapie.

Teraz wybierz tę emocję, która jest w Tobie, na tę chwilę, w związku  
z tym stanem faktycznym, który został zidentyfikowany w poprzednim 
zdaniu najsilniejsza.

Smuci mnie  ………………………………………………

Wstyd mi, bo ……………………………………………..

Jestem zła/zły, bo …………………………………………

Obwiniam się, za to że ……………………………………

Żałuję, że …………………………………………………

Cieszy mnie ………………………………………………

Emocja, którą najsilniej odczuwam, to: ……………………
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Jeśli chcesz sobie pomóc w uproszczeniu procesu opisywania jednej 
emocji, spróbuj wykorzystać mój ulubiony trik – nazwij emocję  
w obcym języku, jaki (jeśli) jest Ci znany i dopiero wtedy przetłumacz 
to na polski. Możesz też wpisać swoją emocję w języku obcym.  
Ty będziesz wiedzieć, o co chodzi. Trik działa, dlatego, że najczęściej 
w obcym języku mamy tendencję do upraszczania, podczas gdy,  
w rodzimym szukamy odcieni szarości i wchodzimy w niuanse.

Kiedy masz swoją jedną emocję, która jest dla Ciebie w tej sytuacji 
najbardziej żywa. Powiedz do siebie teraz w myślach lub na głos: 

Jestem [nazwa emocji]  ……………. i dodaj jeszcze, “Oczywiście, że 
jestem  [i tu znowu ta sama emocja]   ………………………….….”.

podpowiedź techniczna
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praca z przykładowymi tematami wyglądałaby prawdopobnie tak:
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Co ważnego stało się w tym ćwiczeniu dla Ciebie?

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Co było odkryciem? Czy coś Cię zaskoczyło?

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………



28

  



29

Etap czwarty - Poszukiwanie potrzeb

Emocje są dziećmi potrzeb. Potrzebujesz czegoś tak bardzo, że ta 
potrzeba “urodziła” dla Ciebie emocję, aby z potrzeby niesłyszanej 
stać się potrzebą usłyszaną. To, że odczuwasz jakąś emocję, wynika 
z faktu, że jakaś Twoja potrzeba jest niezaspokojona i na tym etapie 
ustalisz, co tak naprawdę jest dla Ciebie najważniejsze i co domaga 
się spełnienia.

Możesz również na tym etapie sprawdzić, co się dzieje w Twoim ciele. 
Weź spokojny oddech i połóż sobie rękę na brzuchu. To jest siedlisko 
naszych potrzeb i przez kontakt fizyczny może być Ci łatwiej dotrzeć 
do tego co potrzebujesz.

Pamiętając o Twojej najbardziej żywej emocji, do jakiej udało Ci się 
dotrzeć w poprzednim kroku, uzupełnij zdania:

Tęsknię za …………………………………..……………

……………………………………………………………

Potrzebuję mniej / chcę mniej …….……………………..

……………………………………………………………

Potrzebuję więcej / chcę więcej …..……………………..

……………………………………………………………
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Jeśli wypełnienie tych odpowiedzi powyżej jest dla Ciebie trudne, 
poniżej umieściłam piramidę potrzeb. Może tam, znajdziesz to, czego 
potrzebujesz?

Piramida potrzeb
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Jeśli czujesz się zagubiony / zagubiona w ogromie potrzeb jakie są na 
tej liście, to sprawdź, czy spełnione są twoje trzy podstawowe (zaraz 
po fizjologicznych) potrzeby: potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba 
przynależności, poczucie godności / szacunku.  To te trzy potrzeby są 
dla homo sapiens najbardziej krytyczne do spełnienia.

Teraz zapisz swoją jedną, najważniejszą niezaspokojoną potrzebę:

Potrzebuję ……………………………………………….
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Praktyka w oparciu o przykładowe tematy naprawdopodobniej 
wyglądałaby tak:
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Etap piąty - Prośby

Dwa poprzednie etapy praktyki były nurkowaniem do głębi siebie dla 
lepszego kontaktu, z tym, co jest dla Ciebie ważne. Na tym etapie 
pracy masz zidentyfikowane fakty, emocje i potrzeby, w związku  
z sytuacją, nad którą pracujesz w tej praktyce. Teraz zaczniesz powoli 
wypływać na powierzchnię i zastanawiać się jak spełnić potrzebę, 
którą zidentyfikowałeś / zidentyfikowałaś w kroku poprzednim.  
W tym celu dokończ następujące zdania (oczywiście, jeśli masz problem 
z uzupełnieniem któregoś, bo jest jeszcze zbyt abstrakcyjne, to nic na 
siłę):

• Co było Ci najłatwiej napisać ?

• Która prośba jest tą, która sama wyskoczyła spod pióra, a którą 
pisałeś / pisałaś z trudnością? 

• Która prośba zmaterializowała się jako pierwsza, a która jako 
ostatnia? 

Mam prośbę do siebie o …………………….………….

….…………………………….…………………………

Mam prośbę do moich bliskich o ………………………

…………………………….…………………………….

Mam prośbę do wszechświata o ……………………….

……….….…………………………….…………………
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• Czy rzeczy, o które chcesz poprosić swoich bliskich i wszechświat są 
dla nich możliwe do wykonania?

• Czy realne jest, że zostaną spełnione? 

• Czy gdyby to była prośba skierowana do Ciebie też byłbyś / byłabyś 
w stanie ją spełnić – sam / sama dla siebie?  (przykład: jeśli masz 
prośbę do wszechświata, żeby wszyscy dali Ci święty spokój, to czy 
dopuszczasz sytuację, w której sam / sama sobie odpuścisz?)
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Nasze poradnikowe przykłady dla mnie będą prawdopodobnie 
wyglądały następująco po tym etapie. 

Komunikat Fakt / 
obserwacja

Emo cja 
dominuj ca

Potrzeba Pro by

Wkurza mnie 
jak szef daje mi 
tyle roboty, a te 
lenie z 
drugiego 
pokoju siedz  i 
nic nie robi .  

Mam dzis iaj 
bardzo du o 
pracy i 
dosta am 
kolejne zadania 
do wykonania. 

Z o Wsparcia, 
zrozumienia, 
uwzgl dnienia

pro ba do s iebie o 
odwag  i asertywno  w 
rozmowie z szefem. 
pro ba do szefa o 
uwzgl dnienie potrzeb 
prosz cego.

On jest takim 
flejtuchem i 
ba aganiarzem, 
znowu zostawi
skarpetki na 
rodku pokoju.

Na rodku 
pokoju le
skarpetki.

R ozczarowanie Wspó pracy, 
wzajemnosci, 
komfrotu, 
porz dku

Pro ba do s iebie o 
pozostanie w kontakcie, 
pro ba do partnera o 
sprz tni cie skarpetek

Jestem taka 
samotna.

Dzisiaj z nikim 
nie 
rozmawia am i 
nie mam 
adnych 

planów na 
wieczór z kim 
mog abym si
spotka .

Smu tek Przynale no ci
, wi zi, 
blisko ci, 
sensu, 
intymno ci

Pro ba do s iebie o 
znalezienie strategii ad 
hoc oraz sta ej, które 
pomog  zaspokoi
potrzeby przy 
uwzgl dnieniu 
zaanga owania osób 
trzecich i bez ich 
zaanga owania. 

�o e, jak te 
bachory 
krzycz � Mam 
ochot  je 
wymordowa .  

Jest bardzo 
g o no i 
zaczyna mnie 
bole  g owa.

�ezsilno
zm czenie

atwo ci, 
harmonii, 
komfortu

pro ba do s iebie o 
agodno  do s iebie i 
wyrozumia o , pro ba o 
cierpliwo ,  pro ba do 
dzieci o pomoc w 
znalezieniu wspólnych 
sposobów na komfort  i 
harmoni . pro ba do 
innych opiekunów o 
wsparcie w spe nieniu 
potrzeb.

Jak ten debil 
je dzi� �dzie 
on ma 
migacze���� 
Zajecha  mi 
drog �� 

K ierowca z 
auta obok 
zajecha  mi 
drog . 

W ciek o bezpiecze stw
a fizycznego, 
zaufania, 
wzajemno ci, 
uwzgl dnienia

pro ba do s iebie o 
cierpliwo , agodno , 
pro ba do drugiego 
kierowcy o 
uwzgl dnienie innych 
uczestników ruchu 
drogowego
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Etap szósty - Strategie

Kiedy wykonałaś / wykonałeś powyższe punkty i opisałeś / opisałaś 
stan faktyczny, swoje emocje i potrzeby związane z tym stanem oraz 
sformułowałeś / sformułowałaś swoje prośby, pamiętając o całej pracy, 
jaka została do tej pory wykonana — odpowiedz sobie na pytania:

Co w związku z tym zrobię?

……….….…………..………….…………………………
Jaka jest najmniejsza rzecz jaką mogę zrobić w związku
z prośbami jakie wypisałam / wypisałem?

……….….………..…………….…………………………
Jaka jest najmniejsza rzecz jaką mogę zrobić dla siebie
w tej chwili?

……….….………..…………….…………………………
Jakie działania podejmę od razu?

……….….………..…………….…………………………
Czy mogę działać samodzielnie, czy też potrzebuję
czyjegoś wsparcia?

……….….………..…………….…………………………
Kiedy dokładnie to zrobię?

……….….………..…………….…………………………
Po czym poznam, że osiągnę cel w terminie,
który założyłam / założyłem?

.………..…………….……………………………………..
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Przykłady jakie towarzyszą nam od początku poradnika rozwiną się 
najprawdopodobniej do następujących oświadczeń:

• Kiedy widzę, jak dużo mam dzisiaj pracy i dostałam kolejne zadania 
do wykonania, to jestem wściekła, bo potrzebuję wsparcia kolegów 
z zespołu i zrozumienia, że jestem przeciążona i chciałabym, aby 
zostało uwzględnione w planie pracy zespołu. Mam w związku  
z tym prośbę do siebie o odwagę i asertywność w rozmowie  
z szefem przy przydziale kolejnych zadań, a szefa poproszę  
o uwzględnienie moich próśb i mojego obłożenia. 

• Kiedy widzę, że na środku pokoju leżą skarpetki, to jestem rozczarowana, 
bo potrzebuję współpracy i wzajemności w utrzymaniu porządku we 
wspólnej przestrzeni ponieważ zależy mi na komforcie przebywania 
we własnym domu. Dlatego poproszę partnera o sprzątnięcie 
skarpetek i powiem mu dlaczego to jest dla mnie takie ważne. 

• Kiedy siedzę sobie sama wieczorem w domu, bez żadnych planów  
i kiedy wiem, że z nikim dzisiaj nie rozmawiałam, to jest mi smutno, 
bo potrzebuję bliskości  z innymi ludźmi i przynależności do jakieś 
grupy lub jednostki, która pomogłaby mi zaspokoić te potrzeby. 
Chciałabym mieć więcej możliwości  sięgania po bliskość i kontakt  
z innymi ludźmi, lub wymyślić dla siebie taki sposób spędzania 
czasu, abym mogła czuć, że utrzymuję więź z innymi ludźmi i mam 
poczucie sensu takiego spędzania czasu. 

• Kiedy słyszę ten hałas i tak bardzo boli mnie od niego głowa czuję 
się bezsilna, bo nie wiem jak poprosić dzieci o ciszę i czuję się 
zmęczona tą całą sytuacją. Chciałabym, aby wychowanie dzieci było 
łatwiejsze, chciałabym dla siebie trochę komfortu ciszy, dlatego 
wezmę dziesięć spokojnych oddechów i przestanę naciskać na 
siebie i dzieci. Powiem im jak się czuję i zaproponuję poszukanie 
wspólnych sposobów na chwilę ciszy.  Wieczorem poproszę kogoś, 
żeby zajął się dziećmi, a ja pójdę na samotny i cichy spacer po 
okolicy.

• Kiedy ten kierowca zajeżdża mi drogę, to jestem wściekła  
i chciałabym mieć więcej zaufania, do innych uczestników ruchu 
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drogowego, że uwzględniając przepisy i fakt, że jestem wraz 
z nimi na drodze będą dbaćo nasze wspólne bezpieczeństwo. 
Teraz chcąc zadbać o swoje  bezpieczeństwo mogę się uspokoić  
i podejść do siebie łagodniej, i szkoda, że nie mam wyświetlacza na 
samochodzie i nie mogę poprosić tego kierowcy o uwzględnianie 
innych uczestników ruchu na drodze i przepisów, które nas  
wszystkich obowiązują. 

Celowo pominęłam etap pierwszy wyrzucania z siebie wszystkich ocen, 
osądów, obelg, oskarżeń i inwektyw. W tym jesteśmy mistrzami i tego 
praktykować bardziej  nie potrzebujemy :-) Myślę, że lekko wczuwając 
się w sytuację, jesteś w stanie szybko coś od siebie zaproponować.
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Podsumujmy więc Twoją
praktykę:

temat: ………………………………..

Kiedy widzę [tu wpisujemy fakty, ustalone w kroku 1]

…………………….………….………………………….

to czuję [tutaj wpisujemy emocję, która najbardziej rezonowała w kroku 2]

….…………………………….………………………….

bo potrzebuję [tutaj wpisujemy potrzebę, która najbardziej rezonuje z kroku 3]

….…………………………….………………………….

….…………………………….………………………….

i dlatego proszę o [wpisujemy najbardziej realistyczną do wykonania prośbę

….…………………………….………………………….

….…………………………….………………………….

Dlatego pierwsza, najmniejsza rzecz, którą zrobię to:

….…………………………….………………………….

….…………………………….………………………….

z kroku 4]
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Jeśli dotarłaś / dotarłeś do tej strony, to być może chcesz wiedzieć co 
dalej. 
Przedstawiona powyżej praktyka jest moim prezentem dla Twojego 
lepszego słyszenia siebie: Twoich emocji, potrzeb i próśb, jakie wnosisz 
do siebie i do świata. 
Ja stosuję ją zawsze, kiedy chcę znaleźć intencję tego o co mi 
naprawdę chodzi i co chcę zanieść światu. Powstanie tego poradnika, 
jest realizacją mojej żywej potrzeby dzielenia się z innymi ludźmi moją 
wiedzą i doświadczeniem i pokazania, że nawet w tym szalonym 
świecie można pozwolić sobie na luksus spokoju, zrozumienia  
i dobrego życia. Pod warunkiem, że sami chcemy sobie je dać. 

Jeśli to czego doświadczyłeś / doświadczyłaś za pośrednictwem tego 
wiczenia wzbogaciło Twoje życie, to zachęcam Cię do wprowadzenia 
tej praktyki do swojego życia na stałe. 

Zapraszam Cię również do śledzenia mnie w newsletterze i mediach 
społecznościowych. Jeśli otrzymałeś ten poradnik w związku z zapisem 
na listę moich subskrybentów, to będziesz informowany o wszelkich 
treściach jakie będę produkować. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz - 
zapisz się koniecznie na www.siłasłuchania.pl. Będę dalej dzielić się 
przemyśleniami i wiedzą o pracy mózgu, naszego układu nerwowego, 
naszych emocjach, potrzebach i co jeszcze można zrobić, żeby żyć  
w spokoju i zrozumieniu. Siebie i innych.

Disclaimer: powyższa praktyka i poradnik nie zastępują i nie powinny być używane jako zamiennik 

porady specjalistycznej, jeśli takiej potrzebujesz. Jeśli masz wątpliwości co do efektów, które 

osiągnęłaś / osiągnąłeś w wyniku tej praktyki lub masz komentarze i uwagi co do samego poradnika 

- bardzo proszę skontaktuj się ze mną w formie wiadomości prywatnej.
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następna kartka jest jednostronicowym skrótem całej praktyki, 
który jest przeznaczony do pracy, kiedy nie potrzebujesz już całego 
podręcznika, żeby praktykować autoempatię, a chcesz mieć swoje 
przemyślenia w jednym miejscu.
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Autoempatia w pigułce

1. Widzę …………………………………………………………………………………………

2. Smuci mnie …..…….………………………..……………………..………………………. ..

    Wkurza mnie.……………….…………………..………………………………………..……

     Jestem zła / zły, bo…………………………..…………………………………………..……

    Obwiniam się, za to że ………………………..………………………..…………….……….

     Żałuję, że ………………..……………………….………….…………..……………………

    Cieszy mnie …………………………………….………….…………..……………………..

    W tej chwili najsilniej odczuwam: ………………………….………….…………..…………

3. Tęsknię za ………………..………………………..………………………..…………………

    Potrzebuję mniej ………………………..………………………..……………………………

    Potrzebuję więcej ………………..………………………..…………………………………

4. Proszę siebie …………………………..………………………..……………………………

    Proszę moich bliskich o ………………………..…………………………..……………..…

    Proszę wszechświat o ……………………..………………………..…………………..……

5. Kiedy widzę …………………..…………………………………….….………………………

    ……………………………………………., to czuję ……..…………………….………….,

    bo potrzebuję …………..…………..………………………………………….……………

    i dlatego proszę o …………………………………………………..………………….……

   Dlatego pierwsza, najmniejsza rzecz którą zrobię to …………………………………………

   ……………………………………………………………………………….…………………
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Nazywam się
Joanna 
Andryszczak - Lewandowska

Jestem emaptyczną coachinią 
i trenerką empatycznej komunikacji,
czyli chodzącą empatią do kwadratu.

Otwieram przestrzeń i robię miejsce na ciszę dla lepszego słyszenia 
siebie.

Pomagam moim Klientom usłyszeć i wdrożyć w życie to, co 
najważniejsze dla ich rozwoju w życiu prywatnym i zawodowym.

Wywodzę się z biznesu, w którym pracowałam przez 19 lat. Dziesięć 
lat temu spotkało mnie Porozumienie bez Przemocy. Dwa lata temu 
coaching i praca w podejściu systemowym. Prywatnie jestem żoną, 
mamą, kociarą i trenuję karate.

Moje wykształcenie formalne: Coaching oparty na Empatii oraz Studium 
Trenerów Empatycznej Komunikacji przy Szkole Trenerów Komunikacji 
opartej na Empatii. Jestem w trakcie procesu certyfikacyjnego IFC (jako 
coach) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (jako trener). 
Jestem również Praktykiem NLP oraz absolwentką kursu facylitacji 
ustawień systemowych, mapowania 3D oraz neurobiologii Sarah Payton 
i praktykującą entuzjastką stylu prowokatywnego.

Słowem: Siła Słuchania!  

               Do usłyszenia!
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Poradnik „Autoempatia na wyciągniecie ręki” jest efektem 
mojej autorskiej pracy i zarówno jego całość jaki i którykolwiek 
z jego fragmentów nie może być kopiowany, reprodukowany i 

rozpowszechniany dla celów komercyjnych w jakikolwiek sposób 
za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, 
nagrywających czy innych bez uprzedniej zgody autorki. Korzystanie 

z poradnika w celach prywatnych jest jak najbardziej dozwolone 
 i wskazane.


