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Rozdział
Rozróżnienia wokół uczuć

Wstęp
W Porozumieniu bez Przemocy uczucia odgrywają istotną rolę. W tym 
rozdziale nie tylko zebrałam związane z nimi rozróżnienia, lecz także 
omawiam często pojawiające się na warsztatach zagadnienia dotyczące 
uczuć. Sądzę, że może to być pomocne w poruszaniu się po ścieżce roz-
woju osobistego, niezależnie od tego, czy korzystamy na niej z NVC czy 
też z innego podejścia. W kolejnych podrozdziałach rozważymy więc na-
stępujące kwestie:
1. Świadomość uczuć a przykrywanie uczuć działaniem, wypieranie 

uczuć lub pogrążanie się w nich.
2. Uczucia a uczucia rzekome.
3. Wpływ na uczucia a odpowiedzialność za nie.
4. Odczucia z ciała, uczucia, przełożenie uczuć na czyny.
5. Rodziny, schody i mieszanki uczuć.
6. Uczucia na czerwono i uczucia na zielono (czyli tzw. uczucia negatyw-

ne i uczucia pozytywne).
7. Uczucia – dzwonki alarmowe, uczucia wtórne.
8. Uczucia wygnane i uczucia na straży.
9. Jestem (smutna), czuję się (smutna), jakaś część mnie czuje się (smutna).
10. Uczucia szczególne, czyli „tropy”.
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***

1) Świadomość uczuć a przykrywanie uczuć działaniem, wypieranie uczuć lub po-
grążanie się w nich
„Uczucia” [feelings] to po „obserwacjach” drugi element Porozumienio-
wego modelu komunikacji. Możemy ich słuchać, możemy je dostrzec, 
odczytać, zrozumieć, nazwać, uwzględnić… Uczucia doceniamy, dbamy 
o nie, wchodzimy z nimi w kontakt, wyrażamy je, odzyskujemy z wygna-
nia. A co najważniejsze – po prostu je… czujemy. 

Porozumienie przedstawiane jest niekiedy jako „metoda czerech kro-
ków” i być może z tego powodu niektórzy wyciągają wniosek, że dzie-
lenie się swoimi uczuciami z innymi to konieczność. Na początku mojej 
przygody z PbP ja także myślałam, że skoro mowa jest o czterech krokach, 
to trzeba przejść każdy z nich (zobacz: Żyrafa idiomatyczna a żyrafa klasyczna). 
Kiedy pomijałam w wypowiedzi uczucia, dorzucałam zwykle komentarz: 
„pewnie nie wyraziłam się po żyrafiemu”. Minęło trochę czasu, zanim do-
tarło do mnie, że Porozumienie jest dalekie od tworzenia dogmatów. Nie 
ma w nim żadnego „trzeba” – są tylko rekomendacje, a wyrażanie uczuć 
jest opcjonalne. Warto powiedzieć, jak sami się czujemy i/lub nazwać 
uczucia drugiej osoby usłyszane w jej komunikacie, wtedy gdy wierzy-
my, że przyczyni się to do załatwienia jakiejś sprawy w duchu relacji, że 
pomoże we wzajemnym usłyszeniu się, umożliwi kontakt, zbliży nas do 
naszego człowieczeństwa lub do konkretnej osoby, a właśnie tego chce-
my. Uczucia są informacją o tym, jak porusza nas życie. Włączenie ich 
w rozmowę jest zapraszaniem do intymności, którą przecież nie z każdym 
chcemy dzielić. 

Czasami nazwanie uczuć okazuje się cenne, choćby dlatego że oso-
ba po drugiej stronie i tak dostrzega nasze emocje, może więc zacząć je 
interpretować – nie zawsze trafnie. Mówiąc wprost o tym, co czujemy, 
unikniemy pomyłek i zadbamy o jasność. 

Kiedy więc na warsztatach ktoś pyta: „Czy trzeba mówić o uczu-
ciach?”, odpowiadam: „Nie ma takiej konieczności”. Nadrzędnym celem 
jest budowanie świadomości emocjonalnej, a dzielenie się swoimi uczu-
ciami z innymi, wypowiadanie ich na głos stanowi jedynie opcję. Z tego 
właśnie powodu, mówiąc o tym rozróżnieniu, ujmuję je szeroko: świadomość 

Rozdział: Rozróżnienia wokół uczuć
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uczuć a przykrywanie ich działaniem, wypieranie uczuć lub pogrążanie się w nich (zo-
bacz też: empatia dla samego siebie a przykrywanie uczuć działaniem, wypieranie 
uczuć lub pogrążanie się w nich). 

Wszystko to, co wymieniłam powyżej, czyli: słuchanie, dostrzega-
nie, czytanie, rozumienie, nazywanie, uwzględnianie, uznanie, docenienie 
uczuć, dbanie o nie, kontakt z nimi, wyrażanie ich, wydobywanie z wy-
gnania, czucie po prostu – służy podnoszeniu świadomości emocjonalnej 
i dokonuje się u różnych ludzi w różnej kolejności, może też mieć dla nich 
rozmaite znaczenie. Dla tych, którzy są od uczuć odcięci, milowym kro-
kiem będzie już samo uznanie, że uczucia istnieją! Dopiero na następnym 
etapie będą mogli nauczyć się je czuć, zamiast wypierać je lub przykry-
wać bieganiem, sprzątaniem, jedzeniem, seksem, pracą czy czymkolwiek 
innym. Kolejne wyzwanie stanowi umiejętność nazywania pojawiających 
się uczuć. Najpierw dla siebie, a później także dla innych. Wyrażenie ja-
kichkolwiek uczuć może, samo w sobie, okazać się aktem wielkiej odwa-
gi. Dla innych rozwojowe będzie po prostu docenienie wpływu uczuć i ich 
znaczenia – w życiu osobistym, zawodowym, w przestrzeni publicznej1. 
Czasem zadaniem na połowę życia może okazać się zmiana sposobu wy-
rażania uczuć, szczególnie zaś okazywania złości w sposób konstruktyw-
ny i z dbałością o innych. 

Są osoby z tendencją do pogrążania się w uczuciach – utykają w nich. 
Oznacza to pozostawanie, czasami przez lata, w trudnym stanie emocjo-
nalnym, na przykład w smutku, wstydzie, poczuciu winy, depresji; coraz 
głębiej, coraz ciężej, coraz bardziej samotnie. W takim wypadku niezbęd-
ne będzie przejście do kolejnego etapu genialnego procesu Rosenberga, 
czyli dotarcie do potrzeb, które za tymi uczuciami stoją. Można wtedy 
opłakać to, co jest do opłakania, a dzięki temu możliwe okaże się zna-
lezienie strategii, które pozwolą zadbać o te ważne potrzeby. Z reguły 
wymaga to pracy terapeutycznej. 

Inny rodzaj utknięcia w uczuciach polega na wyrażaniu ich większej 
ilości i intensywności, niż potrzeba do pogłębienia relacji z drugą osobą, 
czy też do załatwienia jakiejś sprawy. Taki mechanizm często uruchamia-
ją ludzie, którzy weszli w kontakt z własnymi uczuciami po długoletnim 

1  Zainteresowanych tym tematem odsyłam do książki Miki Kashtan pt. Niezwykle świadome życie.
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okresie ich wypierania. Spotkanie z Porozumieniem sprawia czasami, że 
nowi adepci chcą wypuścić wcześniej schowane uczucia; nadrobić czas, 
gdy byli od nich odcięci, a wówczas – mówiąc pół żartem, pół serio – czu-
ją i czują, a otoczenie o tym powiadamiają i powiadamiają. Na szczęście 
z reguły jest to faza przejściowa. 

Nabycie i pogłębianie świadomości emocjonalnej (czyli zauważania 
własnych uczuć i doznań oraz podejmowania prób ich zrozumienia) po-
maga rozwijać ważną umiejętność życiową, jaką jest sztuka samouspo-
kajania. Człowiek to istota reaktywna, „(…) struktura i sposób działania 
naszego mózgu powoduje, że bardzo często nie mamy żadnej albo tylko 
bardzo ograniczoną kontrolę nad tym, kiedy i jaka ogarnia nas emocja. 
Mamy jednak coś do powiedzenia w sprawie tego, jak długo emocja ta 
będzie się utrzymywać”2. Możemy dokonywać samoregulacji i/lub szukać 
empatycznego wsparcia u innych.

2) Uczucia a uczucia rzekome
Rozróżnienie między uczuciami a uczuciami rzekomymi było dla mnie 
najbardziej zaskakującym punktem Porozumieniowych rozważań o emo-
cjach. Jak dotąd nie spotkałam się z taką perspektywą w jakimkolwiek 
innym podejściu do komunikacji, w żadnym modelu (psycho)terapeutycz-
nym czy sposobie na rozwijanie samoświadomości. Tymczasem okazuje 
się, że „odległość między sercem a głową to ponoć najdłuższe pół metra 
na świecie”3.

Ogólna charakterystyka
Znajomość tego rozróżnienia i umiejętność wykorzystywania go pomaga 
rozpoznać, czy czujemy naprawdę, czy tylko wydaje nam się, że czujemy, 
a w rzeczywistości przebywamy w swojej głowie podsuwającej różne my-
śli. Można by więc też po prostu powiedzieć, że chodzi tu o rozróżnienie 
między uczuciami a myślami. Na samym początku bywa to – nie tyle 
w rozumieniu jako takim, co w stosowaniu – dość karkołomne, ponieważ 

2  Dawid Goleman, Inteligencja emocjonalna, przeł. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań 1997.
3  Cytat ten zaczerpnęłam ze wspominanej już wcześniej książki L. Larsson i K. Hoffman na temat 
kluczowych rozróżnień NVC. 

Rozdział: Rozróżnienia wokół uczuć
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językowo przywykliśmy, aby posługiwać się słowem „czuć” w połącze-
niu ze słowami, które nie są uczuciami, ale odzwierciedlają nasze myśli 
i przekonania. Ten automatyzm często przejmuje nad nami kontrolę, po-
trzebujemy więc uważności, aby nasza świadomość emocjonalna mogła 
się rozwijać. 

Charakterystyczny zwrot wskazujący na to, że znajdujemy się 
w umyśle, a nie w czuciu, brzmi: „czuję, że…”. Przywołajmy chociażby 
tak często słyszane sformułowania: „Czuję, że coś tam nie gra” lub „Czu-
ję, że to nie fair”. Przecież nie ma takiego uczucia jak „coś tam nie gra” 
czy „to nie fair”. Odkrywanie prawdziwych uczuć może się dokonywać 
przez przekierowanie uwagi na ciało: „Co się dzieje w twoim ciele, co 
w nim odczuwasz, gdy to mówisz”, albo przez zadawanie pytań: „Jeśli 
myślisz, że coś tam nie gra, to co czujesz w związku z tym?”, lub: „Jakie 
pojawia się w tobie uczucie, jeśli uważasz, że to nie fair?”. Okazuje się to 
pomocne – nam lub rozmówcy – w nawiązywaniu kontaktu z ciałem i/lub 
uczuciami, na przykład: „Ściska mnie w brzuchu, spłyca mi się oddech… 
Jeśli myślę, że coś tu nie gra, to… chyba czuję niepokój”. 

Korzyści
W jaki sposób umiejętność dokonywania rozróżnienia między uczucia-
mi a myślami (nazywanymi również uczuciami rzekomymi) może wzbo-
gacić nasze życie? Przede wszystkim, zwiększa nasze szanse na powrót 
do stabilności, na uzyskanie spokoju wewnętrznego, ukojenia i mocy. 
Wielokrotnie doświadczyłam niesamowitego ćwiczenia, dzięki któremu 
uzmysłowiłam sobie, jak bardzo „bycie w uczuciu” stabilizuje – nie tyle 
emocjonalnie, ile dosłownie – osadza, przyczepia do ziemi. Widziałam 
również, że sklejenie się z uczuciem rzekomym, czyli powtarzanie myśli, 
którą uznajemy za uczucie, przyczynia się do rozchwiania emocjonalne-
go, a ono znajduje swoje odzwierciedlenie w ciele. 

Ćwiczenie odbywa się w parach. Osoba A powtarza w swoim wnę-
trzu kilka razy dwa różne zdania, które oddają jej przeżycia związane 
z wybraną wcześniej sytuacją. Jedno zdanie zawiera uczucie, najlepiej 
w połączeniu z potrzebą, na przykład: „Czuję smutek. A chciałabym ufać, 
że jestem widziana i uwzględniana”. Z kolei drugie zdanie opiera się na 
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uczuciu rzekomym, czyli w istocie jest myślą, mimo że pojawia się tu sło-
wo „czuję”, na przykład: „Czuję się pominięta. Oni mnie nie widzą i nie 
uwzględniają”.

Osoba B, nie wiedząc, które zdanie osoba A powtarza w danym mo-
mencie, delikatnie ją popycha. Niekiedy różnica reakcji w postawie ciała 
osoby A na to popchnięcie jest bardzo wyraźnie zauważalna! Kiedy osoba 
A pozostaje w kontakcie z tym, co się w niej dzieje, gdy czuje smutek 
i kontaktuje się z tęsknotą za tym, by zostać zobaczoną i uwzględnioną, 
stoi mocno na ziemi. Jest przy sobie i ze sobą, a jej uczucia są w niej i za-
leżą od niej. Kiedy jest „przy innych”, to znaczy koncentruje się na tym, 
że ktoś ją pomija, ktoś jej nie widzi i nie uwzględnia, wówczas nawet de-
likatne popchnięcie sprawia, że osoba A traci równowagę. Jeśli jej uczu-
cia zależą od tego, co robią inni, to… pozostanie we władzy tych uczuć, 
dopóki ci inni będą tak, a nie inaczej działać.

Ci, którzy potrafią się wsłuchiwać w sygnały wysyłane przez ciało, 
mogą doświadczyć odmiennie wpływu, jaki na nasz dobrostan wywiera 
koncentrowanie się na uczuciach (i potrzebach), a jaki skupianie się na 
uczuciach rzekomych. Wystarczy wypowiedzieć dwa poniższe zdania, 
kierując uwagę do własnego wnętrza, i sprawdzić, czy i jak rezonują one 
w ciele: 

:: Boję się. (Potrzebuję akceptacji, zaufania do siebie i wsparcia).
:: Czuję się niekompetentny. (Oni mnie wyśmieją).

Wyobrażam sobie, że ktoś mógłby w tym miejscu dać komentarz, 
że jeżeli po „czuję się niekompetentny” wstawimy po prostu potrzebę, 
czyli „Potrzebuję akceptacji…”, to wyjdzie na to samo. Zapraszam do 
przetestowania. Z moich doświadczeń wynika, że dopiero kontakt z praw-
dziwymi uczuciami i potrzebami, daje nam ukojenie i szansę na powrót 
do mocy. 

Stosowanie tego rozróżnienia przyczynia się również do poprawy ja-
kości relacji z innymi. Wyrażanie prawdziwych emocji – zamiast uczuć 
rzekomych – zwiększa prawdopodobieństwo dogadania się z ludźmi, 
Z kolei uczucia rzekome stanowią często rodzaj „botyzmu” (zobacz: Słowa 
okna a słowa mury). Zawierają ukryte interpretacje lub oceny: przypisujemy 
innym jakieś działania skierowane przeciwko nam, zupełnie nie biorąc 

Rozdział: Rozróżnienia wokół uczuć
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pod uwagę, że ci „inni” mogą mieć na temat swoich intencji i sposobu 
działania zdanie odmienne. Kiedy mówimy komuś: „(Czuję się) naciska-
ny (do podpisania umowy)”, stwierdzamy jednocześnie: „(bo) ty na mnie 
naciskasz”; a komentując: „(Czuję się) wciągnięta (w ich kłopoty)”, sy-
gnalizujemy również: „(bo) oni mnie wciągają (w swoje kłopoty)”. Tym-
czasem (w większości wypadków) ta druga strona jest daleka od jakiej-
kolwiek chęci manipulowania nami, my zaś po prostu kręcimy własny 
film. Komunikowanie się za pomocą uczuć rzekomych, zamiast zbliżać, 
wywołuje raczej opór i dyskusje – tracimy z oczu to, co w danej sprawie 
naprawdę istotne. Zauważcie, jak często w reakcji na (na przykład) „Czuję 
się wykorzystana” (w domyśle: „przez ciebie”) słyszymy: „Ależ nikt cię 
nie wykorzystuje!”.

 To, co wyrażamy za pomocą uczuć rzekomych, może być mniej 
lub bardziej odległe od rzeczywistości. Nierzadko ktoś mówi: „Czuję się 
okłamany”, bo tak odebrał, przeżył jakąś sytuację, chociaż kłamstwa nie 
było. Ale zdarzają się również przypadki, w których nie ma żadnej inter-
pretacji, ani odrobiny teatru mentalnego (zobacz: Obserwacja a interpretacja 
i ocena) – ludzie po drugiej stronie rzeczywiście kłamali. Nic sobie nie wy-
myśliliśmy: powiedzieli, że zgubili pieniądze, a wydali je na lody. Pewna 
uczestniczka warsztatów, słysząc te przykłady, zapytała: „Dlaczego nie 
można wtedy powiedzieć: «Czuję się okłamana»? Zwłaszcza jeśli mamy 
dość i może już wcale nie chcemy się dogadać”.

Odpowiedź brzmi: oczywiście, że można. Powiedzieć można wszyst-
ko. Mam na ten temat dwie refleksje. Pierwszą zawdzięczam Joannie 
Berendt4, która napisała mi, że komunikowanie się za pomocą uczuć 
rzekomych zaspokaja potrzebę bycia rozumianym, ponieważ jesteśmy 
oswojeni z takimi sformułowaniami. Jeśli więc mamy pewność, że to po-
może w porozumieniu, zbuduje kontakt, to wyraźmy się właśnie w taki 
sposób. Kluczowa wydaje się jednak świadomość, że chodzi tu tylko o pe-
wien etap, pod spodem zaś znajduje się coś więcej – esencja życia, czyli 
nasze prawdziwe uczucia i potrzeby.

Po drugie, sprawdzajmy, na ile posługiwanie się w rozmowie uczu-
ciami rzekomymi służy efektywnemu dialogowi, a na ile nam samym. 
Jeżeli wspieramy w ten sposób wzajemne usłyszenie się, pozostańmy przy 
4  Certyfikowana trenerka NVC. Więcej: www.nvccoaching.com.pl.
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uczuciu rzekomym. Ja jednak wiem o sobie samej, że im dłużej jestem 
w kontakcie z uczuciem rzekomym (czyli na przykład z myślą: „Czuję się 
okłamana”), tym gorzej wpływa to na mój dobrostan (zobacz: ból a cierpie-
nie). Wierzę – i zdaję sobie sprawę, że przejawiam tu pewną stanowczość, 
że – przetłumaczenie tego rzekomego uczucia na uczucie prawdziwe oraz 
poszukanie pod nim potrzeb zaprowadzi nas dalej. 

Podczas warsztatów pojawia się często jeszcze inne ciekawe pyta-
nie: czy pozostawanie w uczuciach rzekomych, które są w kolorze zie-
lonym (zobacz niżej w tym samym rozdziale: Uczucia na czerwono i uczucia 
na zielono), czyli, jak się potocznie mówi, w uczuciach pozytywnych (na 
przykład: „czuję się zrozumiana”, „czuję się kochany i wysłuchany”), ma 
na nas taki sam wpływ jak trwanie przy uczuciach „na czerwono”, czyli 
tych zwykle określanych jako negatywne? Według mnie używanie uczuć 
rzekomych w zwrotach pozytywnych nie utrudnia komunikacji ani jej nie 
destabilizuje. Przyznaję, że dla uproszczenia przekazu sama niekiedy mó-
wię, że czuję się zadbana albo uprzywilejowana. Mam świadomość, że są 
to myśli, przekonania, iż ktoś o mnie dba, a życie dobrze mnie traktuje. 
Komunikacyjnie nie widzę tutaj wielkiego ryzyka. Do tej pory odbiorcy 
takiej wypowiedzi się nie obrażali. 

Jednocześnie, jeśli chcemy głębokiego kontaktu z sobą, warto wyjść 
poza uczucia rzekome i przetłumaczyć to, co się dzieje, na prawdziwe 
uczucia i potrzeby. Zobaczmy to na przykładzie, wyobrażając sobie wpis 
do pamiętnika wdzięczności. Początek byłby taki sam: „Jestem po ope-
racji. Mój partner gotuje dla nas, przynosi mi do łóżka jedzenie, wykupił 
recepty, przytula…”, a dalej:

1. Uczucia rzekome: „Czuję się kochana, wspierana i zadbana”,
lub
2. W kontakcie z uczuciami i potrzebami: „Czuję spokój, ciepło, które 

rozpływa się po ciele, mimo bólu. Wypełnia mnie zaspokojona potrze-
ba miłości, wsparcia, dbałości, bezpieczeństwa”.

Osobiście z drugiej wersji czerpię więcej stabilności i mocy; wyrażo-
ne w ten sposób uczucie może lepiej smakować. Również w tym wypadku 
proponuję, żeby każdy sprawdził to samodzielnie.

Rozdział: Rozróżnienia wokół uczuć
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Uwaga
Odpowiedź na pytanie, gdzie znajduje się nasza uwaga, gdy jesteśmy 
w uczuciach, a gdzie, gdy jesteśmy w uczuciach rzekomych – padła już, 
kiedy rozważaliśmy, jaka jest intencja rozróżnienia ich obu. Chciałabym 
tu powtórzyć: jeśli szukam uczuć, jeśli tłumaczę moje przeżycia na uczu-
cia, to jestem przy sobie, w sobie, w ciele, symbolicznie – w sercu. Ko-
rzystając z mądrości Porozumienia bez Przemocy, wiem, że uczucia są 
drogowskazem umożliwiającym dotarcie do potrzeb, a więc i te postaram 
się nazwać. Jeżeli słucham drugiej osoby, to – odpowiednio – kieruję moją 
uwagę na nią, na to, co się dzieje w niej, w jej ciele, w jej sercu. 

Sklejenie się z uczuciem rzekomym powoduje coraz głębsze koleiny 
w umyśle, sprawia, że grzęźniemy w głowie. Co więcej, jeśli sformułuję 
komentarz typu: „Czuję się ignorowana, okłamywana, wykluczona”, za-
myka to kontakt zarówno z drugim człowiekiem, jak i ze mną samą, po-
nieważ jestem wtedy przy tym kimś, kogo uznałam za osobę, która mnie 
ignoruje, okłamuje czy wyklucza.

Kryteria samorozpoznania
Ten punkt chciałabym przeformułować następująco: „Jak można rozpo-
znać, czy coś jest uczuciem czy uczuciem rzekomym?”. Oczywiście, za-
wsze możemy sięgnąć po listę uczuć (zobacz: załącznik …), warto jednak 
umieć to robić bez zerkania na nią. Najprostszą podpowiedzią będzie pró-
ba pokazania danego uczucia za pomocą mimiki. Sprawdzałam to dzie-
siątki razy na warsztatach, w kilku językach, prosząc aktorów wolontariu-
szy, aby wyrazili swoją twarzą wylosowane zdanie lub słowo, a następnie 
widzów, by spróbowali je odgadnąć5. 

Jeśli na wylosowanej kartce zapisano prawdziwe uczucie, na przy-
kład: „boję się”, „cieszę się”, „obrzydzenie”, „czuję się smutna” – aktorzy 
nie mieli żadnych problemów, aby to pokazać, a widzowie za każdym ra-

5  Traktuję to tylko jako szybką podpowiedź, mając jednocześnie świadomość ograniczeń wska-
zanej metody. Twarzą można bowiem pokazać z łatwością głównie uczucia w ich czystej postaci, 
choć o różnej intensywności, czyli: smutek, strach, złość, obrzydzenie, radość. Trudniej będzie po-
kazać i odgadnąć mieszanki, takie jak na przykład: „czuję się sfrustrowana”; z kolei rzadsze słowa, 
które również wyrażają uczucia, na przykład: „czuję się skonfundowana”, mogą – tak jak uczucia 
rzekome – pozostać w ogóle nie odgadnięte.
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zem natychmiast odgadywali, o co chodzi. Przedstawienie uczucia rzeko-
mego wyłącznie mimiką okazuje się w zasadzie niemożliwe. Aby pokazać 
bez słów „czuję się pominięty”, „czuję się głupio”, „czuję się nic niewar-
ta”, aktorzy sięgają do scenek, włączając do nich często innych ludzi lub 
przedmioty. Podoba mi się to, jak wyraźnie takie proste ćwiczenie pod-
kreśla, że będąc w uczuciach, jesteśmy u siebie, będąc zaś w uczuciach 
rzekomych, jesteśmy u kogoś. 

Kolejna podpowiedź (mam świadomość, że nie wszystkim będzie 
pomocna): przyjrzyjmy się konstrukcji gramatycznej danego sformuło-
wania: uczucia rzekome bardzo często są imiesłowami: czuję się lekcewa-
żona, wykorzystywany, pominięta, zakrzyczany… 

Potencjalne pomyłki i „nie-synonimy”
Rozróżnienie między uczuciami a uczuciami rzekomymi nie oznacza – 
choć u początkujących adeptów NVC może pojawić się takie przypusz-
czenie – że uczucia rzekome są do wyrzucenia. Nie! Porozumienie jest 
bardzo ekologiczne, większość rzeczy poddajemy obróbce. Żaden ele-
ment teatru mentalnego, a do niego należą również uczucia rzekome, nie 
ma trafić do śmietnika. Wszystkie idą do recyklingu, żeby mogło z nich 
zrodzić się coś nowego, twórczego, czasami niezwykle cennego. W ten 
sposób łagodnie zmierzamy do kolejnego punktu…

Sposoby na integrację
W wypadku tego rozróżnienia sposób na integrację polega na potraktowaniu 
uczuć rzekomych jako pomostu, stanu przejściowego. Wykorzystywaniu 
ich jako wskazówki pomagającej nam odkryć, czego one naprawdę dotyczą. 

Kiedy pojawiają się w mojej głowie, biorę je na serio, to znaczy 
przyglądam się im i szukam. Zobaczmy to na przykładach. Załóżmy, że 
z naszych ust lub z ust drugiej osoby pada komunikat: „Czuję się zlek-
ceważona”. Chcąc dotrzeć do prawdziwego uczucia, które skrywa się 
w tym sformułowaniu, zadaję pytanie: „Kiedy myślisz, że…, to jak się 
czujesz?”. I powtarzam je – niekiedy wystarczy tylko raz, kiedy indziej 
odpowiedź przychodzi dopiero po trzecim czy nawet piątym powtórzeniu 
pytania – do momentu, gdy pojawi się prawdziwe uczucie. 

Rozdział: Rozróżnienia wokół uczuć
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Taki dialog (możemy go przeprowadzić również sami ze sobą) zwy-
kle brzmi następująco:

-	 Czuję się lekceważona. (uczucie rzekome)
-	 Kiedy myślisz, że jesteś lekceważona, to jak się czujesz?
-	 Pominięta. (kolejne uczucie rzekome)
-	 Kiedy myślisz, że jesteś pominięta, to jak się czujesz?
-	 Nieważna. (kolejne uczucie rzekome)
-	 A myśląc, że ktoś cię pomija i jesteś dla niego nieważna – to jak 

się czujesz naprawdę?
-	 (Po chwili ciszy) Chce mi się płakać. (sposób wyrażenia uczucia)
-	 Puść łzy, jeśli chcesz… Czy to jest smutek? (uczucie)
-	 Tak. 
-	 Jeszcze coś?
-	 Tak. Strach. (prawdziwe uczucie)6 
Uczucia rzekome stanowią również doskonałe wskazówki pomagają-

ce dotrzeć do potrzeb. Czasem widać je jak na otwartej dłoni, są po prostu 
zawarte w komunikacie: 

:: „Czuję się (= mówię sobie, że jestem) niekochana” => kochać => po-
trzebuję kochania, czyli miłości.

::  „Czuję się nieszanowana” => szacunek => potrzebuję poszanowania.

W wielu wypadkach wystarczy poszukać bliższego lub dalszego 
przeciwieństwa:

:: „Czuję się (= wierzę, że zostałam) oszukana” => oszustwo => prze-
ciwieństwo oszustwa? => prawda => aha! potrzebuję prawdy => jak 
wyrazić prawdę (inaczej) w języku potrzeb? => jaki jest ktoś, kto mówi 
prawdę? jest autentyczny i odważny => potrzebuję autentyczności i od-
wagi => marzę o świecie, w którym ludzie są przejrzyści, autentyczni 
i odważni;

6  Nie kończymy procesu w tym miejscu. Bez względu na to, czy byłby to proces empatii dla siebie, 
czy wsparcie dla drugiego człowieka, kolejnym krokiem będzie kontakt z ciałem, z potrzebami, 
a gdy to wybrzmi – przejście do strategii.
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 :: „Czuję się (= powtarzam sobie, że jestem) niekompetentna” => nie-
kompetencja => kompetencja => aha! potrzebuję kompetencji – ale 
„kompetencja” w moim rozumieniu nie do końca jest potrzebą => co 
jest blisko? Sprawstwo? Może zaufanie? Chyba tak, potrzebuję zaufa-
nia, że to, co robię, może przyczynić się do czegoś większego.

Niekiedy cuda ukryte są w zastosowanym słowie i właśnie w nim – 
jako wielki słowolub – szperam: 

:: „Czuję się (= tak wybieram interpretować rzeczywistość) wykluczona” 
=> kluczem jest tu słowo „klucz” => z czym się łączy? z drzwiami, 
z zatrzaśnięciem => to czego potrzebuję? otwarcia? => tak, rzeczy-
wiście, potrzebuję otwartości, włączenia. Bardzo cenię, jeśli ludzie ze 
sobą otwarcie rozmawiają, i jeśli trzeba, zamykają swoje sprawy. Nie 
zatrzaskując przy tym drzwi. 

Do poszukiwania potrzeb kryjących się pod uczuciami rzekomymi 
służy nie tylko ścieżka werbalna. Możemy także podążyć za ciałem, odna-
leźć w nim mnóstwo podpowiedzi, a nawet rozwiązań! Istnieje cała gama 
uczuć rzekomych, które włączają fizyczność i ruch, są przestrzenne, obra-
zowe, na przykład: (czuję się) zdeptana, przyciśnięty do muru, zgniecio-
na, opluty, rozerwana, zaszczuty itp. 

W jaki sposób można zbliżyć się do potrzeby za pośrednictwem uczu-
cia rzekomego, które brzmi: „(Czuję się) przyciśnięta do muru”? Skoro 
jestem przyciśnięta do muru, to nie ma za mną przestrzeni, nie mogę – 
a może raczej nie wiem jak? – stamtąd wyjść. Nie widzę drzwi. Gdy-
bym miała wykorzystać ciało, zrobić jakiś gest, wykonać ruch, który bę-
dzie przeciwieństwem przyciśnięcia do muru, to co by to było? Wykucie 
drzwi? A może odepchnięcie tego – cokolwiek to jest – co mnie do muru 
przyciska lub… myślę, że mnie przyciska. O jakich to jest potrzebach? 
Chyba o przestrzeni, wolności, o wyborze, ale też… o sile?7

7  Tym, którzy pragną zwiększać swoją świadomość emocjonalną , a jednocześnie potrafią czerpać 
z mądrości ciała lub tęsknią za tym, aby się tego nauczyć, rekomenduję pracę z certyfikowanymi 
trenerkami NVC, na przykład z Agnieszką Rzewuską-Pacą (www.empoweredliving.pl) albo z Martą 
Kułagą (www.leance.org). 

Rozdział: Rozróżnienia wokół uczuć
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3) Wpływ na uczucia a odpowiedzialność za nie
Świat zewnętrzny, a szczególnie otaczający nas ludzie, ma na nas i na na-
sze uczucia niesamowity wpływ. Nie jesteśmy samotnymi wyspami, lecz 
ssakami, które są dla siebie nawzajem niezwykle ważne i żyją we współ-
zależnych stadach. Chciałabym współtworzyć świat, w którym ludzie nie 
tylko mieliby świadomość, że nie są odpowiedzialni za czyjeś uczucia 
– co oznacza również, że inni nie ponoszą odpowiedzialności za nasze 
emocje – lecz także rozumieli jednocześnie, że wszyscy mamy ogromny 
wzajemny wpływ na to, jakie uczucia się w nas pojawiają. 

Podkreślam to tak mocno, ponieważ niejednokrotnie doświadczyłam, 
że w trakcie dyskusji na temat odpowiedzialności za uczucia osoby po-
znające Porozumienie słyszą głównie taki przekaz: „Nie jesteśmy odpo-
wiedzialni za uczucia innych, jesteśmy odpowiedzialni jedynie za nasze 
własne”. Nie słyszą już za to, że „wszyscy mamy wpływ na uczucia in-
nych”; „jesteśmy w pełni odpowiedzialni za nasze słowa, myśli, działa-
nia”. Skupiając się na tym, by oddawać odpowiedzialność za pojawiające 
się uczucia właścicielom danych uczuć, zapominają o wpływie własnych 
zachowań na uczucia innych lub wręcz słyszą przyzwolenie na to, by nie 
uwzględniać drugiego człowieka albo tego, jak on się czuje. 

Szczególnie utkwiło mi w pamięci zdanie uczestnika któregoś z dwu-
dniowych warsztatów: „Jeśli jestem jedyną osobą odpowiedzialną za 
moje uczucia, to mieszkamy w smutnym świecie”. Powiedział te słowa na 
koniec pierwszego dnia, a nazajutrz nie pojawił się już na zajęciach. Stało 
się to dla mnie okazją do rozwoju: mogłam sprawdzić w praktyce to, czym 
dzielę się podczas warsztatów, z nieprzejmowaniem odpowiedzialności za 
czyjeś uczucia włącznie.

Granica pomiędzy „nie jestem odpowiedzialna” i „mam wpływ” nie 
jest niestety jednoznaczna, ustalona raz na zawsze. Przyjrzyjmy się bliżej 
sposobowi myślenia, który uruchamia się w nas, gdy mówimy na przy-
kład: „Zdenerwowałeś mnie”, albo „Jestem w dołku, bo mnie ranisz”. Kie-
dy zakładamy, że ktoś jest odpowiedzialny za nasze uczucia, wyposażamy 
tę osobę w pilota do nich. Tak jak ona – kimkolwiek jest – się zachowa, 
tak my – odpowiednio, jak gdyby uruchomieni odpowiednim przyciskiem 
– się czujemy. Marshall mówił o uzurpowaniu sobie władzy nad czyimiś 
uczuciami, a także o oddawaniu komuś władzy nad własnymi; o przeobra-
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żeniu się w zewnętrznie sterowaną istotę, w marionetkę w czyichś rękach. 
Tymczasem uczucia należą do nas, są naszą wewnętrzną, autonomiczną, 
czasem natychmiastową, a czasem pojawiającą się z opóźnieniem odpo-
wiedzią lub reakcją na bodźce. 

Bodźce mogą pochodzić zarówno z naszego wnętrza (np. ból żołąd-
ka), jak i z zewnątrz (np. kolega mnie potrącił i kanapka wypadła mi z ręki 
na podłogę). Na każdą sytuację możemy odpowiedzieć lub zareagować na 
wiele różnych sposobów. W wypadku bólu żołądka może na przykład po-
jawić się strach, ale również: zaskoczenie (ból wystąpił pierwszy raz od 
dziesięciu lat), spokój (wiemy, że ból jest częścią życia, i ufamy, że minie, 
a niepokój tylko go nasili), poczucie winy (zjedliśmy właśnie ogromną por-
cję mięsa i frytek)… i każde inne uczucie. Podobnie w wypadku sytuacji 
z kanapką: jeśli nie mieliśmy na nią ochoty, możemy poczuć ulgę, gdy wy-
padnie nam z ręki; jeśli prowadzimy statystyki, czy kanapki naprawdę za-
wsze spadają masłem w dół, pojawi się w nas radość i ekscytacja; możemy 
też odczuć irytację, jeśli nie przepadamy za kolegą, który nam ją wytrącił. 

Ból żołądka i kanapka na podłodze mają oczywiście – wskutek tego, 
że po prostu zaistniały – wpływ na nasze uczucia, ale nie odpowiadają za 
nie. Przeświadczenie o zewnętrznej odpowiedzialności za pojawiające się 
w naszym wnętrzu uczucia znajduje bezpośrednie odbicie w języku, ja-
kim się posługujemy. Komunikaty: „Ten ból mnie przeraża” czy „Wkurza 
mnie nieuważność tego faceta. Jak można wytrącić komuś z ręki śniada-
nie?” implikują, że uważamy, iż przez ból czujemy się przerażeni, a przez 
faceta wkurzeni – nasze myślenie pełne jest odziedziczonej przezciebicy 
i botyzmu (zobacz: Bodziec a przyczyna oraz Słowa okna a słowa mury). 

Podróży po ścieżce odpowiedzialności za własne uczucia, jeśli od-
bywamy ją z Porozumieniem bez Przemocy, często towarzyszyła będzie 
zmiana w doborze słów, z których korzystamy. Zamiast myślenia i/lub 
mówienia: „Kolega mnie wkurza, bo jest nieuważny i wytrącił mi ka-
napkę z ręki”, użyjmy sformułowania z czasownikami w stronie zwrot-
nej: „Kolega, przechodząc, wytrącił mi kanapkę z ręki i się wkurzyłam 
(a wkurzam się, bo mówię sobie na przykład, że kolega jest nieuważny), 
a tak bardzo chciałam zjeść w spokoju śniadanie” (zobacz niżej: Uczucia 
– dzwonki alarmowe, uczucia wtórne). Inni nas nie wkurzają. Oni coś robią, 
a my się wkurzamy – lub nie.

Rozdział: Rozróżnienia wokół uczuć
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Poza wprowadzeniem nowego języka następuje też ogromna zmia-
na paradygmatu na dużo głębszym poziomie. Jest to niczym ożywienie 
Pinokia: przestajemy być pociąganą za sznurki, sterowaną przez kogoś 
marionetką; wchodzimy na scenę, na której jesteśmy żywymi aktorami. 

Jeżeli uznaję, że to, co robię, ma wpływ na innych i widzę ogólną 
ludzką współzależność, czyli postrzegam siebie jako (ważny) element 
większego układu, w którym ruch jednego elementu nie pozostaje bez 
znaczenia dla pozostałych — będę z większym zaangażowaniem wybie-
rać działania uwzględniające z pełną uwagą potrzeby wszystkich. „Po-
trzeby wszystkich” oznacza w tym wypadku, że uwzględniam także moje 
potrzeby; nie przedkładam bynajmniej cudzych nad własne. Uwzględnie-
nie drugiego człowieka może polegać na tym, że pochylę się empatycznie 
nad nim, jeśli będzie mu emocjonalnie trudno z moim wyborem. 

Oto przykład ilustrujący całe spektrum: wyobraźmy sobie, że nasze 
dziecko chciałoby dostać telefon. Słyszymy od niego: „Wszyscy w klasie 
mają już telefon, tylko ja nie”. Nie zgadzamy się na to i wiemy, że ta niezgo-
da wynika raczej z naszych przekonań niż potrzeb. Chcemy przyczyniać się 
do zdrowego życia i rozwoju własnego dziecka, a w „zdrowym życiu i roz-
woju”, nie ma – naszym zdaniem – miejsca na to, by ośmiolatek posiadał 
własny telefon. Zakładam, że dziecko poczuje się rozczarowane taką decy-
zją. Jeżeli towarzyszy nam przekonanie, że to my jesteśmy odpowiedzialni 
za uczucia innych – w tym wypadku za uczucia ośmiolatka – będą nami 
targały różne myśli i uczucia. Może na przykład pojawić się poczucie winy, 
które sygnalizuje, że uważamy, iż to przez nas dziecko płacze i jest rozcza-
rowane, zezłoszczone, sfrustrowane, smutne. Możemy też się rozzłościć, 
na przykład na innych rodziców, którzy dają swoim ośmiolatkom telefony. 
W tym wypadku przerzucamy na innych odpowiedzialność za własne uczu-
cia. Pierwsze nastawienie to przezemnica, drugie – przezciebica.

Jeżeli przypomnimy sobie, że nie jesteśmy odpowiedzialni za uczucia 
innych, ale jednocześnie nie zintegrujemy świadomości, że nasze działa-
nie ma na nich wpływ, to w ekstremalnym wypadku powiemy lub pomy-
ślimy: „Nic mnie to nie obchodzi, że jesteś rozczarowany. Nie ma telefonu 
i basta. Przestań (mi) marudzić”. 

Jeżeli już wiemy, że nie jesteśmy odpowiedzialni za uczucia innych, 
ani też inni nie ponoszą odpowiedzialności za nasze, i jednocześnie mamy 
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świadomość, że wpływamy na siebie nawzajem poprzez działania i słowa 
– dużo łatwiej przyjmiemy i zrozumiemy, że dziecku jest trudno z naszą 
decyzją, usłyszymy jego frustrację czy złość; chętniej porozmawiamy, 
gdy tylko dziecko będzie na to gotowe, i będziemy umieli powiedzieć mu, 
że kochamy je również wtedy, gdy twierdzi, że „inni rodzice są fajniejsi, 
bo dają telefon”. A sami będziemy może nieść trochę smutku, zapewne 
nieco spięcia (kto lubi, kiedy jego dziecko płacze?), ale z pewnością nie 
poczucie winy. 

Wierzę, że będziemy bardziej spełnieni i szczęśliwsi, uznając naszą 
współzależność i nasz wzajemny wpływ na uczucia niż biegając po świe-
cie z myślą, że to nasz szef jest odpowiedzialny za to, iż jesteśmy rozcza-
rowani (pracą), czy że to z naszej winy nasi rodzice przeżywają wstyd (bo 
się rozwiedliśmy).

4) Doznania płynące z ciała, uczucia, działania pod wpływem uczuć 
Teoria poliwagalna8, sformułowana przez Stephena W. Porgesa, wskazuje 
między innymi, że nasze ciało automatycznie reaguje na bodźce z otocze-
nia. Wysyła nam pewne sygnały objawiające się w postaci różnych doznań. 
Przyglądając się tym doznaniom, możemy zidentyfikować towarzyszą-
ce nam uczucia. Z kolei one mają często duży wpływ na nasze działania. 
Umiejętność rozróżnienia tych trzech zjawisk wydaje mi się bardzo pomoc-
na, jeśli chcemy podnieść samoświadomość i zbudować świat, w którym 
wszystkie uczucia są uwzględniane. Taki świat, w którym zamiast plakatu 
informującego: „Złości mówimy NIE!” zawiśnie nowy, z napisem: „Warto 
zauważać, rozumieć i regulować swoją złość” (a także inne trudne uczucia).

W sytuacji problematycznej nasze ciało reaguje na różne sposoby. 
Dzieje się to samoistnie, nie mamy na to właściwie żadnego wpływu lub 
jedynie niewielki. Najczęściej zdarza się, że:

:: wzrasta lub maleje ciśnienie krwi,
:: serce bije szybciej,
8  Stephen W. Porges ogłosił teorię poliwagalną w 1994 roku, opisuje w niej hierarchiczne działanie 
autonomicznego układu nerwowego i podkreśla rolę neurocepcji, czyli nieświadomego mechani-
zmu, za sprawą którego ciało człowieka reaguje zależnie od tego, czy dany bodziec zostanie uzna-
ny za bezpieczny czy groźny. Zob.: S. W. Porges, Teoria poliwagalna, przeł. A. Gomola, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.

Rozdział: Rozróżnienia wokół uczuć
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:: oddech staje się płytszy i/lub szybszy,
:: skóra twarzy czerwienieje bądź blednie,
:: mięśnie się napinają,
:: wzrasta potliwość,
:: ton głosu podnosi się lub cichnie.

W takich momentach proponuję obserwować siebie, identyfikować wła-
sne (dostrzegalne) reakcje. Te wszystkie sygnały mają bowiem ogromne 
znaczenie. Jedna z metafor wykorzystywanych w Porozumieniu bez Prze-
mocy, by zbliżyć ludzi do ich emocjonalnego świata, proponuje traktować 
uczucia jako listy nieustannie wysyłane przez ciało – to od nas zależy: 
czy je otworzymy, czy nie. Załóżmy więc, że zauważamy, iż ciało wysła-
ło do nas list. Otwieramy go, z ciekawością obserwując sygnały płynące 
z wnętrza, identyfikujemy je: aha, to jest smutek. Albo: aha, tu się chce 
schować wstyd. Albo: o…, nie wiem, co to. Chyba mieszanka zdziwie-
nia, niepokoju i… zazdrości! Naszym zadaniem jest zauważyć depeszę 
i – jeśli potrafimy – „przeczytać” ją, czyli nazwać uczucie, które się w nas 
pojawiło. Samo skupienie się na doznaniach płynących z ciała i posłucha-
nie własnych uczuć jest równoznaczne z okazaniem sobie pełnej uwagi. 
Jestem przekonana, że wielu z nas tęskni właśnie za tym. Kontakt z uczu-
ciami i nazywanie ich może przynieść jasność, zarówno osobie, u której 
się pojawiły, jak i towarzyszącym jej ludziom.

Kiedy Rosenberg chciał, aby uwaga uczestniczki czy uczestnika jego 
warsztatów skierowała się na doznania płynące z ciała, pytał: „What are 
you sensing?” [Czego teraz doznajesz?]. Gdy chodziło mu o stan emo-
cjonalny, formułował to tak: „What are you feeling?” [Co teraz czujesz?]. 

Uczucia, jakie się w nas pojawiają, często stają się impulsem do pod-
jęcia określonego działania. Jeśli będzie to działanie pod wpływem uczuć, 
albo takie, które ma sprawić, żeby te uczucia zniknęły – oznacza to, że 
uczucia przejęły kontrolę. Wtedy z dużym prawdopodobieństwem zrobi-
my coś, co raczej nie posłuży zaspokojeniu naszych (wszystkich) potrzeb. 
Kiedy uczucia przejmują stery, zdarzają się takie działania, jak:

:: trzaśnięcie drzwiami,
:: rzucenie słuchawką,
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:: zniszczeniu bratu budowli z klocków Lego,
:: ugryzienie koleżanki,
:: nawrzeszczenie na kogoś,
:: zjedzenie drugiego kawałka sernika,
:: obejrzenie czwartego odcinka serialu tego samego wieczoru.

Jeśli wybieram podążanie ścieżką uwzględniającą uczucia, przeczytam 
list od ciała z większą uważnością – czyli zapytam siebie, nie tylko o to, 
jak się czuję, lecz także o to, czego potrzebuję9, i dopiero wtedy wybiorę 
działanie, które – mam nadzieję – przyczyni się do zadbania o to uczucie. 
Ważne jest, aby uczucia regulować, zamiast oddawać im kontrolę, czy 
też je kontrolować. W Systemie Wewnętrznej Rodziny istnieje rozróżnie-
nie: mówić z części [speaking from a part] a mówić w imieniu części [speaking 
for a part] – moim zdaniem bardzo ono tu pasuje. Zamieszczone powy-
żej przykłady działań płyną „z uczucia”, czyli z jakiejś części, a te, któ-
re wymieniam poniżej, ilustrują działania, które możemy podjąć z chęci 
uwzględnienia i zadbania o jakąś naszą część. Nazwiemy to działaniem 
„w imieniu uczucia”. Może to być na przykład: 

:: wyjście z domu poprzedzone informacją: „Idę na 15 minut na spacer, 
żeby się uspokoić”,

:: powiedzenie: „Nie bawię się z tobą teraz”,
:: poproszenie o mediację,
:: wykrzyczenie coś do kogoś (zamiast na niego) (zobacz: Krzyczeć do kogoś 

a krzyczeć na kogoś),
:: przeprowadzenie rozmowy naprawczej,
:: poproszenie o przytulenie.

Dla osób dorosłych rozróżnienie między doznaniami z ciała, uczucia-
mi a działaniem pod wpływem uczuć może się wydawać banalne, ale na 

9  Agnieszka Rzewuska-Paca poszerzyła moją perspektywę, wnosząc następujący punkt: nie tyl-
ko natychmiastowe przejście do działania, czyli – w żargonie porozumieniowym – wprowadzanie 
w życie strategii, lecz także zbyt szybki, jak gdyby gorączkowy, ruch ku nazwaniu potrzeby może 
być (mniej lub bardziej uświadomionym) sposobem ucieczki od czucia. Dlatego warto zwolnić, 
pobyć chwilę ze swoim doświadczeniem, przywitać je, poczuć to, co czujemy, zanim z ciekawością 
zwrócimy się ku potrzebom.

Rozdział: Rozróżnienia wokół uczuć
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pewno nie jest banalne dla dzieci. Staram się pamiętać, żeby po głośnym 
„stop!” lub stanowczym rozdzieleniu popychających się dzieciaków (zo-
bacz: Ochronne a karzące użycie siły), powiedzieć w momencie, gdy dzieci 
będą już w stanie cokolwiek usłyszeć: „To nie było «stop» dla twojej zło-
ści. Ona jest ważna. Dlatego wysłuchaliśmy jej przed chwilą. Nie chcemy 
się jej pozbywać, tak jak nie chcemy pozbywać się smutku, bezsilności 
czy wstydu. Bardzo jednak zależy mi na tym, żeby pomóc ci ją zrozu-
mieć, pokazać, wyrazić inaczej. W bezpieczny dla wszystkich sposób. Co 
ty na to?”. Bez wsparcia w dzieciństwie w doświadczaniu, przeżywaniu 
i radzeniu sobie z uczuciami, wiele osób się od nich odcina, a tymczasem 
wszystkie uczucia są potrzebne, ważne; żadne nie jest złe lub niebez-
pieczne. Zagrażające – a jakże! – bywają jedynie działania pod wpływem 
uczuć, szczególnie jeśli długo trzymamy emocje pod pokrywką – które-
goś dnia nagromadzona pod spodem para będzie tak silna, że rozsadzi 
przykrycie.

5) Rodziny, schody i mieszanki uczuć
„Rodziny”, „mieszanki” i „schody uczuć” to określenia utworzone przeze 
mnie na potrzeby warsztatów. „Rodziny” to wszystkie słowa związane 
z tym samym uniwersalnym uczuciem, które może pojawiać się w różnym 
natężeniu. Badania psychologów i antropologów wykazały, że uczuć uni-
wersalnych, czyli takich, które znane są wszystkim ludziom niezależnie 
od miejsca ich zamieszkania i rozpoznawalne dla nich, jest niewiele. Nie 
zagłębiając się w wywody naukowe, tylko podążając – dla uproszczenia – 
za filmem W głowie się nie mieści, przyjmuję pięć uczuć uniwersalnych: 
radość, smutek, złość, strach i obrzydzenie (w filmie: odraza). 

Widzę sens w tym, aby osoby, które dopiero szukają kontaktu z uczu-
ciami, poznają je, uczą się je czuć, sprawdzały, czy pozostałe uczucia — 
bez względu na to, czy i przez kogo postrzegane są jako uniwersalne — są 
dla nich „czyste”, czy też może stanowią jakąś mieszankę. Weźmy jako 
przykład frustrację. Czy to uczucie jednorodne? Czy może mieszanka? 
Według mnie raczej to drugie. W zależności od sytuacji jest to mikstura 
złożona ze zmęczenia, znużenia, bezsilności, strachu i złości. A zazdrość? 
Ja przeżywam ją najczęściej jako zlepek strachu i złości, chociaż moż-
na tam czasami znaleźć także bezradność, smutek lub wstyd. Co z ulgą? 
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Zachęcam, by się przyglądać, pytać, zanurzać się w ciele, sprawdzać dla 
siebie… nie ma tu odpowiedzi zero-jedynkowych. 

Zapraszam do tworzenia rodzin uczuć – można też powiedzieć „ro-
dzin wyrazów”, między innymi po to, aby budować elokwencję uczucio-
wą, wzbogacać słownik uczuć, wyjść poza „czuję się dobrze” i „czuję się 
źle”. To, że mamy tylko kilka uniwersalnych uczuć nie znaczy, że powin-
niśmy ograniczać się do zaledwie kilku określeń. Dla inspiracji przyjrzyj-
my się bogactwu językowemu w rodzinie radości (włączymy w ten zbiór 
sformułowania z języka potocznego):

Z wizytą w rodzinie radości
Mogę czuć się:
beztrosko, energicznie, kontenta, natchniona, odprężona, olśniona, oszołomiona, 
podekscytowana, pogodna, przejęta, rada, uradowana, rozanielona, rozbawiona, 
ubawiona, rozczulona, rozentuzjazmowana, rozpromieniona, rozradowana, roz-
rzewniona, roztkliwiona, spełniona, szczęśliwa, ucieszona, ufna, ukojona, usatys-
fakcjonowana, uskrzydlona, spokojna, uspokojona, uszczęśliwiona, wdzięczna, we-
soła, witalna, wniebowzięta, wzruszona, zachwycona, zaciekawiona, zadowolona, 
zafascynowana, zainspirowana, zainteresowana, zakochana, zauroczona, zrelakso-
wana, żywa

Mogę też powiedzieć, że:
promienieję, uśmiecham się, cieszę się, skakać mi się chce, kwitnę, rozpiera mnie 
energia, aż się chce oddychać, aż się chce żyć, można góry przenosić, aż się oczy 
same śmieją, aż mnie nosi 

Mogę wyrazić radość, mówiąc, że jestem:
w niebie, w skowronkach, tryskająca energią, życiem, pełna nadziei, wdzięczności, 
wyspana, w dobrym nastroju, w takim stanie, jakbym złapała Pana Boga za nogi

Rozdział: Rozróżnienia wokół uczuć
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Inspirację do stworzenia metafory schodów uczuć zaczerpnęłam 
z dziewięciostopniowego modelu eskalacji konfliktu10 opracowanego 
przez austriackiego ekonomistę i badacza konfliktów Friedricha Glasla. 
Obraz schodów pomaga mi lepiej zrozumieć mechanizm, w którym uczu-
cia nabierają intensywności analogicznie do stopni, po których wchodzi-
my. Im szybciej zdecydujemy się zadbać o uczucie, które się pojawia, 
to znaczy posłuchamy siebie w momencie, gdy wędrówka po schodach 
dopiero się zaczyna, tym łatwiej będzie nam zeskoczyć z tego stopnia, na 
którym się znajdujemy11. Zróbmy to po to, aby zatroszczyć się o emocje 
tej naszej części, która zaczęła się wspinać po schodach. Dzięki temu wy-
bierzemy działanie, które zadba o potrzeby wszystkich. Im wyższy sto-
pień, tym trudniej będzie to zrobić. Dodatkowo, na którymś stopniu tych 
schodów zwykle znajduje się „cienka czerwona linia”. Przekraczając ją, 
wchodzimy w stan, w którym coraz trudniej będzie sięgnąć po konstruk-
tywne rozwiązania: adekwatne, wspierające i uwzględniające wszystkich. 
Korzystając z nomenklatury Systemu Wewnętrznej Rodziny, powiedzia-
łabym, że coraz trudniej jest o działanie pod przywództwem JA. 

Obraz takich schodów motywuje mnie do zaopiekowania się każdym 
uczuciem, a szczególnie tym migającym „na czerwono”, możliwie szyb-
ko, gdy jeszcze jest przestrzeń, oddech, dystans, kooperacja. Szczególnie 
istotne wydaje mi się to w wypadku złości. Uchwycenie, że pierwszym 
uczuciem z rodziny złości, które pojawia się na moich schodach, jest znie-
cierpliwienie, okazało się dla mnie rewolucyjnie pomocne w procesie na-
wiązywania relacji ze złością. Oczywiście, sygnały z ciała pojawiają się 
wcześniej, chociażby w postaci spięcia, ale nie zawsze umiem je w porę 
odczytać. Z kolei zniecierpliwienie potrafię nazwać, wiem, że oto właśnie 
weszłam na pierwszy stopień schodów złości. Jako podleczona cholerycz-
10  Zaproponowany przez Friedricha Glasla (ur. 1941) model przewiduje trzy etapy przebiegu i eska-
lacji konfliktu. Na pierwszym etapie strony są jeszcze w stanie ze sobą rozmawiać, na drugim mamy 
wygranych i przegranych, a na trzecim wszystkie strony już tylko tracą. Każdy z tych etapów składa 
się z trzech stopni: 1. Zajmowanie pozycji, usztywnianie stanowisk, 2. Debata o racjach, okopywa-
nie się na pozycjach, 3. Czyny zamiast słów. Każdy robi, co uważa za słuszne, 4. Budowanie koalicji, 
szukanie przeciwników drugiej strony, 5. Upublicznianie „prawdziwego” oblicza drugiej strony, 6. 
Groźby, szantaże, 7. Nie ma już gróźb – tylko destrukcyjne czyny, 8. Zniszczenie wroga, 9. „Razem 
w otchłań”.
11  Jest to czasem bardzo trudne, szczególnie w wypadku osób straumatyzowanych, których układy 
nerwowe reagują nawet na niewielkie bodźce niezwykle silnie i szybko, co metaforycznie bywa 
nazywane: „w sekundę setka na liczniku”.



23

ka cieszę się z każdego zauważenia pierwszego stopnia. Zadbanie o wła-
sną złość, zanim się ona rozbuja, czyli zanim wejdę wyżej po schodach, 
jest dla mnie dużym sukcesem. Moje działania są wtedy bardziej adekwat-
ne i lepiej dbają o mnie oraz moje otoczenie.

Wspinaczka po schodach złości
Co się we mnie dzieje? Jak się czuję? 

1. zniecierpliwiona,
2. podrażniona, zgrzytam zębami,
3. zdenerwowana, mam dość,
4. zirytowana, (święcie) oburzona,
5. wzburzona, para leci z uszu,
6. wkurzona, złoszczę się,
tu zwykle przekraczam „cienką czerwoną linię”
7. wściekła, szlag mnie trafia, krew mnie zalewa,
8. wk2an2bx7kona, 
9. szał, mam ochotę coś rozp3dx2yhscl,
10. furia, pięści się zaciskają.

6) Uczucia „na czerwono” i uczucia „na zielono”, czyli tzw. uczucia negatywne 
i uczucia pozytywne
W Porozumieniu nie ma uczuć pozytywnych lub negatywnych. Smutek 
nie jest zły, radość nie jest dobra, złość nie jest zła, chociaż język polski 
wzmacnia takie myślenie, ponieważ wyrazy „złość” i „zły” mają ten sam 
źródłosłów. Marshall Rosenberg nie używał żadnych przymiotników do 
kategoryzowania uczuć. Odnosząc się do fenomenu (któremu trudno za-
przeczyć), że wolimy jednak czuć radość niż strach, używał formy opiso-
wej oraz metafor: mówił o uczuciach, które wskazują na to, że potrzeby 
zostały spełnione, oraz o uczuciach, które wskazują na to, że potrzeby nie 
zostały spełnione, albo – korzystając z przykładu sygnalizacji świetlnej, 
mówił o uczuciach – odpowiednio – „na zielono” i „na czerwono”. 

Rozdział: Rozróżnienia wokół uczuć



24

Ja – w życiu osobistym, w gabinecie i na warsztatach – używam przy-
miotników, ponieważ odpowiada to mojemu przeżyciu. Nie jestem neu-
tralna; wiem, że wolę czuć ekscytację niż bezsilność, więc mówię o uczu-
ciach przyjemnych i mniej przyjemnych, trudnych czy też niewygodnych.

Czy to tylko zmiana słów? Dla mnie nie. W moim systemie we-
wnętrznym wprowadziło to znaczącą zmianę myślenia. Przyjrzyjmy się 
temu, co się może wydarzyć, jeśli określimy jakieś uczucie jako negatyw-
ne. Możemy wtedy:

:: (pod-)świadomie go nie chcieć,
:: nie pozwalać na nie sobie i innym, 
:: karać siebie lub innych za odczuwanie go, 
:: wstydzić się go, mieć poczucie winy, że je odczuwamy,
:: wypierać się go, zarówno przed sobą, jak i przed innymi, 
:: wygnać je, w wyniku czego – w zależności od wieku, w którym sły-

szymy lub doświadczamy, że jest to „uczucie negatywne”, którego ktoś 
sobie nie życzy – powstanie wyklęty wygnaniec12 lub neowygnaniec13.

To dość tragiczny los dla uczucia, które zapewne tęskni za tym, by zostać 
zobaczone, „przeczytane”, zadbane. 

Co niesie ze sobą postrzeganie uczuć jako sygnałów świecących „na 
zielono” lub „na czerwono”? Znów odwołam się do metafory, za pomocą 
której Marshall Rosenberg odpowiadał na to pytanie: 

Wyobraźcie sobie, że prowadzicie samochód. Na desce rozdzielczej 
zaczyna migotać czerwona lampka. Co robicie? Sprawdzacie, za co odpo-
wiada? Dzwonicie do żony? Do mechanika? Zatrzymujecie się? Zmniej-
szacie prędkość? Czy grozicie tej lampce palcem, marudząc, że nie czas 

12  Jay Earley, doświadczony terapeuta IFS, używa określenia „wyklęty wygnaniec” w odniesieniu 
do tych uczuć, potrzeb, zachowań, które w okresie naszego dzieciństwa były uznawane przez na-
szych opiekunów za niepożądane, zostały więc wygnane i zakazane; odróżniając jednocześnie ten 
typ wygnańca od takiego, który dźwiga ciężar w postaci trudnych emocji lub toksycznych przeko-
nań wynikających z bolesnych wydarzeń z przeszłości. Więcej na temat powstawania wygnańców 
w podrozdziale: Uczucia wygnane i uczucia na straży. 
13  Richard Schwartz nazywa „neowygnańcami” te nasze części, które zostały wyrzucone z systemu 
w efekcie relacji, w jaką wchodzimy w dorosłym życiu. Więcej na ten temat: R. Schwartz, To na siebie 
od zawsze czekasz. Magiczna Kuchnia relacji i miłości pełnej odwagi, przeł. K. Klemińska, Porozumie-
wajmy Się, Poznań 2019. 
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na nią? Że ma zacisnąć zęby i nie świecić na czerwono? Załóżmy, że decy-
dujecie się kontynuować podróż. Kilometr dalej zapala się kolejna kontro-
lka. Nie tylko świeci, ale jeszcze emituje cichy dźwięk. Co robicie teraz? 
Przyśpieszacie? Może uda wam się dotrzeć na miejsce, zanim samochód 
odmówi współpracy? Sprawdzacie, o czym informuje podświetlony sym-
bol? A może narzekacie na warsztat, na producenta, czy na osobę, która 
rekomendowała właśnie ten model auta? Macie trochę brązowej taśmy 
klejącej – może by tak tę lampkę zakleić? Pięćset metrów dalej kontrolka 
zaczyna migotać intensywnie i brzęczeć: pik, pik, pik… Na pewno jedzie-
cie dalej? Może by ją piwem zalać?

Uczucia są jak te kontrolki na desce rozdzielczej. Są ważnymi wskaź-
nikami poziomu naszego wewnętrznego zadbania. Gdy świecą na czerwo-
no, informują nas, że coś wymaga uzupełnienia, przeglądu, wyczyszcze-
nia. „Zadbać o uczucia i potrzeby” – zdanie, które w takiej czy podobnej 
formie pada w tej książce wielokrotnie – oznacza: uznać, zatrzymać się, 
przyjrzeć, sprawdzić. Zrobić to, co robi mechanik, który przygląda się 
przewodom wychodzącym z lampek kontrolnych i prowadzącym do kon-
kretnych elementów samochodu: uzupełnia, doładowuje. Uczucia sygna-
lizują poziom spełnienia naszych potrzeb albo naszego przekonania, że 
potrzeby są lub nie są zaspokojone. To, że jakaś lampka miga na czerwo-
no, nie nadaje jej negatywnego wymiaru! Ona po prostu informuje, że coś 
wymaga sprawdzenia i zaopiekowania. Ta informacja jest niezwykle waż-
na – wyobraźcie sobie, co się może stać, jeśli w aucie nie ma czujników 
sygnalizujących niski poziom oleju w silniku… 

W moich notatkach z warsztatów z Marshallem zapisałam sobie takie 
zdanie: „Szkoda, że samochody traktujemy lepiej niż samych siebie: zapa-
la się strach, a my udajemy, że go nie ma; zaczyna migotać smutek, a my 
mówimy, że nie czas na niego – jakoś dojedziemy; krzyczy zmęczenie, 
samotność, frustracja a my… zwiększamy prędkość!”

Rozdział: Rozróżnienia wokół uczuć



26

7) Uczucia – dzwonki alarmowe, uczucia wtórne
Rosenberg nazywał złość, poczucie winy i wstyd14 uczuciami – dzwonka-
mi alarmowymi. Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej 
na ten temat, zachęcam do lektury książki Liv Larsson Wstyd, złość i po-
czucie winy – dzwonki alarmowe15. W tym miejscu chciałabym się ograni-
czyć do ogólnych informacji pozwalających zrozumieć istotę tych uczuć. 

Rosenberg używał sformułowania alarm clock, co dosłownie oznacza 
„zegarek alarmujący”, czyli po prostu budzik. Ja zwykłam mówić „dzwo-
nek alarmowy”, przenosząc to z francuskiego określenia dla tych uczuć: 
sentiments – sonnettes d’alarme. Nie ma większego znaczenia, czy po-
wiemy: „budzik” czy „dzwon(ek) alarmowy” – idea pozostaje ta sama. 
Są to uczucia, które sygnalizują, że mamy się obudzić, wstać, sprawdzić, 
co się dzieje – przecież wiemy z historii, że dzwony na wieży ratusza czy 
kościoła biły zawsze z ważnego powodu. 

Złość, poczucie winy, wstyd i depresja alarmują nas o dwóch nie-
zwykle istotnych sprawach: po pierwsze, że dzieje się coś ważnego, i po 
drugie, że coś sobie mówimy. 

To, co widać na wierzchu, może wydawać się małe, niezbyt istotne 
– mogą to być sytuacje typu: zużyłem ostatnią rolkę papieru toaletowe-
go i nie mam zapasowej; siedziałam do późna, żeby przedstawić ofertę 
na czas, a kolejnego dnia okazało się, że termin przesunięto o tydzień; 
zapomniałem złożyć życzenia z okazji Dnia Ojca. Jednak pod spodem, 
czasami bardzo głęboko, skrywa się jakaś ważna sprawa, jakieś od wielu 
lat niespełnione potrzeby, zwykle wynikające z zaburzenia więzi na wcze-
snym etapie dzieciństwa i odciskające piętno na obecnych relacjach. 

W sposób szczególnie silny, silniejszy niż w wypadku wszystkich 
innych nieprzyjemnych uczuć: złość, wstyd i poczucie winy stanowią 
efekt naszego postrzegania rzeczywistości, naszego myślenia o faktach, 
o okolicznościach, o nas samych. To tak, jakbyśmy mieli w głowie kino, 
14  Poza złością, poczuciem winy i wstydu, również depresja była przez Rosenberga traktowana jak 
dzwonek alarmowy. Jako doktor psychologii klinicznej zapewne znał patogenezę depresji i zdawał 
sobie sprawę, że jest ona czymś więcej niż tylko „prostym” uczuciem. Dołączył ją do listy dzwonków 
alarmowych, aby zaznaczyć wpływ naszego wewnętrznego dialogu na nakręcanie depresji.
15  L. Larsson, Wstyd, złość i poczucie winy – dzwonki alarmowe. Odczytywanie i transformacja trud-
nych uczuć z perspektywy Porozumienia bez Przemocy, przeł. K. Klemińska, Porozumiewajmy się, 
Poznań 2020.
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w którym w danej sytuacji wyświetlane są określone, wcześniej wypro-
dukowane filmy (zobacz: Bodziec a przyczyna). W chwili rozpoczęcia emisji, 
zamiast dać się im pochłonąć, warto je przywitać i powiedzieć: „Dzień 
dobry, widzę cię. Wiem, że jesteś o czymś ważnym, chcę ci się przyj-
rzeć”, i zapytać samego siebie radykalnie uczciwie: „Co ja takiego sobie 
opowiadam, wciskam, wmawiam, powtarzam, że w rezultacie czuję złość, 
winę, wstyd?”…

Uczucia, które są dzwonkami alarmowymi, to uczucia wtórne16, to 
znaczy, że za złością, poczuciem winy, wstydem i depresją zawsze scho-
wane są jakieś inne uczucia. Rosenberg przywoływał jako przykład inten-
sywną reakcję opiekuna, który uchronił dziecko przed wpadnięciem pod 
pojazd. Zdarza się, że w takich sytuacjach dorosły potrząsa nieszczęsnym 
maluchem, czasem nawet daje mu klapsa lub krzyczy: „Gdzie ty masz 
oczy!” albo „Tyle razy mówiłem, że nie wolno wchodzić na ulicę na czer-
wonym świetle!”. Nie trzeba wielkiej przenikliwości, by wywnioskować, 
że za tą błyskawicznie uaktywniającą się złością kryje się po prostu strach 
– w zależności od tego, czy zagrożeniem był rower czy land rover – obja-
wiający się w wysokiej lub niskiej intensywności, a dorosły potrzebował 
bezpieczeństwa i zaufania. 

Dostrzeżenie, że za naszą złością skrywa się przerażenie, nie zawsze 
jest łatwe. Niekiedy dotarcie do uczuć znajdujących się pod uczuciami 
wtórnymi i nawiązanie kontaktu z potrzebami, które tak marzą o spełnie-
niu, wymaga dłuższego procesu, a w jego trakcie przydaje się empatyczne 
wsparcie drugiej osoby. Staje się to możliwe wskutek transformacji złości, 
poczucia winy czy wstydu. Po przejściu tego procesu w miejscu dzwon-
ków alarmowych pojawiają się inne uczucia – takie, które pozwalają od-
kryć niezaspokojone potrzeby. 

16  Nie wszystkie znane mi osoby zajmujące się Porozumieniem bez Przemocy zgadzają się z po-
strzeganiem złości wyłącznie jako uczucia wtórnego. Złość można interpretować również jako 
pierwotny impuls; siłę ochronną, wspierającą jasność, odczuwanie własnych granic i stawanie 
w swojej obronie. Zaznaczając, że ów temat – tak jak każdy inny obszar Porozumienia – można wi-
dzieć i przedstawiać rozmaicie, chcę po pierwsze wyrazić uznanie dla moich koleżanek i kolegów, 
którzy szukają dalej, czerpią lub nie czerpią z Rosenberga świadomie, z wyboru, a nie dlatego że był 
autorytetem. Po drugie – ma to pokazać, że Porozumienie nadal się rozwija – powstają ćwiczenia, 
dochodzą rozróżnienia, pojawiają się rozważania, które wykraczają poza to, co wypracował twórca 
tego podejścia.

Rozdział: Rozróżnienia wokół uczuć
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8) Uczucia wygnane i uczucia na straży
W tym miejscu chciałabym się z wami podzielić moim autorskim sposo-
bem łączenia tego, co kryje się w pojęciach „strażnik” i „wygnaniec” (ter-
miny zaczerpnięte z Systemu Wewnętrznej Rodziny) z Porozumieniem 
bez Przemocy. Wielokrotnie widziałam, jak bardzo wspierało to lub przy-
spieszało proces podnoszenia samoświadomości.

Najpierw zastanówmy się, kim jest „wygnaniec” i jak można to zja-
wisko odnieść do kwestii samoświadomości. Zapewne pamiętacie z hi-
storii, że niektórzy mieszkańcy jakiejś społeczności – uznani przez nią 
za niepożądanych – byli skazywani na banicję, czyli musieli opuścić te-
rytorium danego grodu. Wartownicy stojący dniem i nocą na miejskich 
murach mieli za zadanie uniemożliwić im powrót. Ci, których uznano za 
zagrożenie, byli izolowani; osadzani w lochach, również pilnowanych 
przez strażników. 

Podobne zjawisko zachodzi w naszej psychice. W toku rozwoju, 
a szczególnie w okresie dzieciństwa, pewne aspekty naszej osobowości 
zostają uznane za zabronione, niechciane, niebezpieczne, niemoralne, 
niepotrzebne w systemie. Krótko mówiąc – są skazywane na banicję lub 
zamykane w lochach, stają się „wygnańcami”. Z kolei inne części naszej 
osobowości przyjmują rolę „strażników” i dokładają wszelkich starań, 
aby nie dopuścić do powrotu banitów. Takim wygnańcem może zostać 
każdy nasz aspekt, któremu przyglądamy się z perspektywy Porozumie-
nia bez Przemocy: uczucia, potrzeby oraz strategie (we fragmencie, który 
nosi tytuł Potrzeby wygnane zamieszczonym w rozdziale Potrzeby a strategie, 
wyjaśniam, kiedy do takiego wygnania dochodzi).

Można zatem wygnać każde uczucie, na przykład smutek. Razem 
z nim może, choć nie musi, zostać wygnany płacz. Pamiętam pewną sce-
nę, którą zaobserwowałam na festynie z okazji Dnia Dziecka: na trawniku 
stało dwóch czterolatków, jeden z nich trzymał w ręku balonik, drugi nie. 
Ten drugi w pewnym momencie wyrwał balonik koledze i – być może 
domyślając się, że dorośli nie pozwolą mu go zachować – wypuścił go 
w powietrze. W odpowiedzi na to działanie poszkodowany chłopiec miał 
do dyspozycji niewiele strategii: mógł poskarżyć się rodzicom, przywalić 
koledze albo się rozpłakać (opcja, że się roześmieje na widok szybującego 
balonika, wydaje mi się mało prawdopodobna, no ale może…). Wybrał 
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płacz, na co natychmiast zareagował jego ojciec. Podniósł w górę palec 
wskazujący i z ogromną stanowczością powiedział: „Ty chyba wiesz, 
że w naszym domu nie ma smutasowania i płaczu?”. Podobną reakcję 
dorosłego na łzy dziecka zaobserwowałam podczas hospitacji w przed-
szkolu. Wychowawczyni strofowała chłopca: „Nie płacz! Bo się będziesz 
z dziewczynkami bawił!”. Czasami wystarczy jedna sytuacja, aby wygnać 
coś na zawsze. Często jednak jest to zbiór drobnych zdarzeń, setki po-
dobnych sygnałów, zdań, obserwacji gromadzonych w ciągu wielu lat. 
Wymywających kropelka po kropelce prawo do smutku i płaczu. 

Wielu z nas nosi w sobie wygnaną bezsilność. Nie wolno, po pro-
stu nie wolno być bezsilnym. Najrozmaitsze życiowe wydarzenia dopro-
wadzają do usunięcia z systemu prawa do bezsilności. Często dotyczy 
to osób, które jako dzieci musiały opiekować się dorosłymi lub rodzeń-
stwem, widziały dorosłych, którzy harowali ponad siły, słyszały „Nie 
wolno się poddawać” albo „Odpocznę po śmierci”, „Wyśpię się w gro-
bie” i tak dalej. Nie ma tu jednak żadnego konkretnego determinizmu! 
Do mojego gabinetu przyszły kiedyś dwie siostry, które doświadczały 
w dzieciństwie przemocy fizycznej. Jedna wygnała bezsilność, a druga 
– wszelką siłę/moc, stając się jedną wielką bezradnością i bezsilnością. 
Pracowałam też z mężczyzną niewielkiego wzrostu, który w dzieciństwie 
nazywany był przez ojca i otoczenie „kurduplem”. Słyszał: „Jak ty sobie, 
niewyrostku, w życiu poradzisz?” albo „Czy ty w ogóle jesteś mój, taki 
mały?”. Zacisnął zęby i przysiągł sobie, że zrobi wszystko, żeby nikt go 
już więcej ze względu na brak mocy nie wyśmiał; że któregoś dnia bę-
dzie najsilniejszy i – chociaż symbolicznie – największy (zobacz: Przysięgi 
i przekonania). Skończył dwa kierunki studiów, założył prężnie działającą 
firmę – dotrzymał słowa. 

Ten mężczyzna dość świadomie uznał, że w jego systemie bezsilność 
jest zakazana. Jednak w większości wypadków proces zamurowywania 
danego uczucia dokonuje się bezwiednie. Dzieci nie mówią przecież so-
bie: „Ach, to ja od teraz zabraniam sobie złości. Ona jest zła, szkodzi uro-
dzie – nie będę jej już nigdy czuć ani wyrażać. Złość, wynocha!”. 

Przyjrzyjmy się wartownikom grodu, których zadaniem jest niedo-
puszczenie do kontaktu w wygnańcem. Tak jak każde uczucie może zo-
stać wygnane, tak też każde można postawić „na straży” (aczkolwiek nie 

Rozdział: Rozróżnienia wokół uczuć
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tylko uczucia obejmują wartę). Na przykład jeśli ktoś wygnał smutek, to 
gwarantem utrzymania go na dystans może być (pozorna) radość, śmiech, 
automatyczne uśmiechanie się w każdej sytuacji, robienie dobrej miny do 
złej gry czy błaznowanie. Z moich doświadczeń wynika, że u osób, które 
mają wygnaną bezsilność, w roli strażnika występuje najczęściej złość. 
Przecież jak się człowiek powkurza, nastroszy, pokrzyczy, pokomende-
ruje innymi, święcie oburzy, to ma wrażenie (!) mocy i sprawczości, co 
skutecznie odsuwa bezsilność. Pewien mężczyzna, który przysiągł sobie, 
że nie będzie już nigdy bezsilny, zgłosił się na warsztaty, ponieważ niepo-
koiła go pełna napięcia relacja z jego nastoletnimi dziećmi. Wszędzie miał 
poczucie sprawczości i mocy, ale w kontakcie z nastolatkami wciąż po-
jawiała się złość, złość i jeszcze raz złość. Nastolatki są predestynowane 
do tego, abyśmy dotykali bezsilności, poczuli ją naprawdę, uznali granice 
naszego wpływu i tak dalej. 

Jak może to wyglądać w praktyce? W sytuacjach, w których pojawia-
ją się niewygodne uczucia, proponuję, abyśmy zapytali samych siebie, 
robiąc wdech i wydech i – jeśli okaże się to pomocne – dotykając serca 
czy innego miejsca tak, aby już sam dotyk realizował potrzebę kontaktu 
i dbałości: „Czego nie chcesz czuć? Radykalnie uczciwie – (na przykład) 
złoszcząc się – czego nie chcesz lub czego nie wolno ci czuć?”. W ten spo-
sób dotrzemy do wygnanych uczuć, na przykład do bezsilności, zmęcze-
nia (tysiące osób wygnały swoje zmęczenie, nie wolno im go odczuwać, 
bo nauczyły się, że muszą sobie zawsze poradzić). Albo niekoniecznie do 
wygnanych, ale niemile widzianych, na przykład u mnie często okazuje 
się, że chodzi o wstyd.

Chcę zaznaczyć, że czasami naprawdę bywa tak, iż postawienie sobie 
choć raz takiego pytania, przy jednoczesnym wyrażeniu prośby do siebie 
o radykalną uczciwość w odpowiedzi, pozwala uzyskać bezcenny wgląd 
i podnieść samoświadomość. Jednak – tak samo jak w wypadku Porozu-
mieniowego procesu szukania uczuć i potrzeb schowanych za uczuciami 
wtórnymi – może to być żmudna, wielotygodniowa praca ze wsparciem 
specjalistki czy specjalisty. Wygnańcy potrafią być od pokoleń schowani 
za siedmioma posterunkami wartowników.
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9) Jestem (smutna), czuję się (smutna), jakaś część mnie czuje się (smutna)
Uczestnicy warsztatów pytają niekiedy, czy to ma znaczenie, czy powie-
my: „czuję się (przestraszony)” / „boję się?” czy „jestem (przestraszony)”, 
w wypadku słuchania empatycznego zaś: „czujesz się (przestraszona)?” / 
„boisz się?” czy „jesteś przestraszona?”.

Najprostsza odpowiedź brzmi: „tak”, a bardziej adekwatna: „to za-
leży”. Zobaczmy najpierw, dlaczego „tak”. W Porozumieniowej formule 
językowej mamy taką sekwencję: „Gdy widzę…, to czuję…, bo potrze-
buję… Czy zgodzisz się na…?” (zobacz: Porozumienie bez Przemocy jako 
postawa a Porozumienie bez Przemocy jako metoda) Marshall Rosenberg mógł 
przecież w drugim kroku użyć czasownika „być”, wybrał jednak „czuć 
(się)”. I zrobił to nie bez powodu, chciał bowiem w ten sposób podkreślić 
zmienność i przejściowość uczuć. Teraz czuję się tak (na przykład przy-
gnębiona), za chwilę będę, być może, czuła się inaczej (na przykład spo-
kojna). „Jestem” okazuje się statyczne, obszerne, obejmuje całość. Tak 
jakbym cała była tylko przygnębieniem, a przecież to nieprawda. W tę 
perspektywę doskonale wpisuje się podstawowe założenie IFS – podej-
ścia stworzonego przez dra Richarda Schwartza – mamy w sobie różne 
części: jedna z nich czuje się smutna, inna przygnębiona, a jeszcze inna 
wkurzona lub bezsilna. Kolejna zaś… nadal, wbrew wszystkim znakom 
na niebie i ziemi – odczuwa nadzieję. Mam wrażenie, że kiedy mówię, że 
jakoś się czuję lub że jakaś moja część jakoś się czuje (zamiast mówić: 
„jestem jakaś”), nabieram siły, stabilności i dystansu; powoli wraca do 
mnie zaufanie, że uczucie, jakkolwiek intensywne czy niekomfortowe, 
minie.

To rozróżnienie wydaje mi się szczególnie istotne w wypadku zło-
ści (znowu ta złość!). Zauważmy, że w języku polskim to samo słowo 
jednocześnie przykleja etykietkę: „on jest zły” – w znaczeniu „to jest zły 
człowiek”, i wyraża uczucie: „on jest zły” – w znaczeniu: „on czuje się ze-
złoszczony”, co oczywiście potocznie brzmi lepiej jako „złości się”. Ten 
sam źródłosłów, o czym wspominałam już wcześniej, wpływa na społecz-
ne postrzeganie złości. Wiele języków dysponuje w tych różnych kontek-
stach dwoma zupełnie odmiennymi wyrazami (na przykład po angielsku 
powiemy: He is bad [To zły człowiek] i He is angry [Jest zezłoszczony, 
złości się]). W kontakcie z dziećmi zawsze staram się, aby pytanie brzmiało: 

Rozdział: Rozróżnienia wokół uczuć
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„I co? Wtedy się zezłościłeś?”, zamiast „Pewnie byłeś zły?”. Dodaję też, 
że uczucia mijają, i leży to w ich naturze – teraz się złościmy, za chwilę 
może pojawić się rozbawienie czy ulga. 

W związku z moim radykalnym spojrzeniem na ogromną rolę (ro-
dzinnego) przekazu na temat złości, podmieniłam tekst w jednej z ulubio-
nych kołysanek. Zamiast nucić „wszystkie dzieci, nawet złe, pogrążone są 
we śnie…”, śpiewam dzieciom na dobranoc tak: „wszystkie dzieci, każdy 
wie, pogrążone są we śnie…”.

Zachwyca mnie język hiszpański, który ukazuje różnicę między by-
ciem trwałym a przejściowym. Osoby hiszpańskojęzyczne wyrażają „je-
stem” w dwojaki sposób. Jeśli postrzegają coś jako stan trwały, niezmien-
ny, mówią soy [ser – być na stałe], na przykład, gdy ktoś mówi soy (une) 
madre – „jestem matką” – wie, że tak zostanie. Do wyrażenia stanów krót-
kotrwałych czy opisania własnego nastroju posługują się formą estoy [es-
tar – być przejściowo], a zatem kiedy ktoś wyznaje: estoy triste – „jestem 
smutna” – wie, że to minie. Uczucia naturalnie łączą się z estar – przecież 
są tymczasowe! 

Na początku tego podrozdziału na pytanie, czy ma znaczenie to, czy 
mówimy „czuję się…”, czy też „jestem…”, napisałam, że najprostsza od-
powiedź brzmi: „tak”, a bardziej adekwatna: „to zależy”. Zależy od tego, 
czy jesteśmy w terapii, w głębokim kontakcie z samym sobą, w poszuki-
waniu prawdy o sobie; czy w szybkim dialogu, w taksówce, na zebraniu 
wspólnoty mieszkaniowej. W tym drugim wypadku, moim zdaniem, nie 
ma znaczenia, czy powiem: „czuję się…” czy „jestem…”. Wybieram taką 
formę, która ma większą szansę na konstruktywną wymianę, dobry kon-
takt, nawet jeśli miałby on trwać zaledwie kilka sekund.

10) Uczucia szczególne, czyli „tropy”
Nie spotkałam się w Porozumieniu bez Przemocy z kategorią „uczucia 
szczególne”, sama stworzyłam to określenie. Nazywam tak uczucia, które 
– dzięki temu, że przyjmuję je z pokorą i przyglądam im się z zaciekawie-
niem – pozwalają mi odkryć niezwykłe aspekty mnie samej. Do takich 
„tropów” należy na przykład: martwienie się (zobacz: Kochać to ufać a ko-
chać to martwić się), zazdrość, a przede wszystkim rozczarowanie. W tym 
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miejscu chciałabym podzielić się z wami moimi odkryciami na temat tego 
ostatniego uczucia. 

Rozczarowanie rozłożyłam na części pierwsze po lekturze wspomnia-
nej już książki Du bist was du sagst (Jesteś tym, co mówisz). Jej autorzy 
przedstawiają między innymi swoje spojrzenie na słowo Enttäuschung, 
czyli „rozczarowanie”, a ja z zachwytem odkryłam, że przyglądając się 
polskiemu odpowiednikowi, można wyciągnąć podobne wnioski! Za-
uważmy, że podstawa słowotwórcza przymiotnika „rozczarowany” to 
rzeczownik „czar”. Ktoś, kto czuje się roz-czar-owany, staje przed obli-
czem rzeczywistości, czyli znajduje się w procesie „od-czar-owywania”. 
Wcześniej ta osoba, z reguły zupełnie nieświadomie, rzuciła na coś czar, 
coś posypała magicznym pyłem. Tymczasem – jak w bajce o Kopciuszku 
– z nastaniem północy, czar pryska, zamiast karety jest dynia, a tam, gdzie 
przed chwilą śmigały rumaki, harcują myszy. 

W niemieckim rozczarowaniu – Enttäuschung – podstawę słowo-
twórczą tworzy wyraz Tausch, czyli „zamiana”. Ktoś lub coś zostało przez 
nas zamienione w kogoś/coś innego. Zdarza się, że nowo poznaną osobę 
zamieniamy w kogoś innego, na przykład poznajemy informatyka, ale sy-
piemy na niego magiczny proszek i przemieniamy w księcia… My sami 
jesteśmy autorami (żeby nie powiedzieć: autorkami) takich podmianek, 
a potem, o północy, czujemy się roz-czar-owani. 

Zapraszam do – jakkolwiek bolesnego – przejęcia odpowiedzialności 
za nasze rozczarowanie. Kiedy się ono pojawi, zapytajmy sami siebie: 
kogo/co zaczarowaliśmy? Kogo/co wyobraziliśmy sobie – czasami świa-
domie, częściej jednak zupełnie bezwiednie – w określony sposób? Co 
nieświadomie sobie założyliśmy, choć być może nikt nam nic nie powie-
dział, nie obiecał, nie przyrzekł? Sprawdźmy też, czy człowiek, którego 
zaczarowaliśmy, w ogóle wie, czego tak bardzo pragniemy? Na warsz-
tatach często okazuje się, że on nawet nie zna naszych marzeń, celów 
lub… oczekiwań (zobacz: Przyczyniać się osiągania celów i realizowania marzeń 
a spełniać oczekiwania).

Bywają też inne sytuacje, w których czujemy się rozczarowani – wte-
dy, gdy wychodzi na jaw, że ktoś nas świadomie za-czar-ował. Dana oso-
ba sama posypała się pyłem, przedstawiła jako książę lub księżniczka, czy 
(dajmy już spokój Kopciuszkowi!) naprawdę obiecano nam na przykład 

Rozdział: Rozróżnienia wokół uczuć
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umowę na czas nieokreślony, pełen etat, podwyżkę po jakimś okresie. Mi-
nął rok, a tu przyrzeczonych zmian ani widu, ani słychu. Znam również 
takie doświadczenia: moja klientka zakochała się w osobie, która właśnie 
przeprowadzała się z Anglii do Polski. Ta osoba miała przy sobie tylko 
walizkę, ale opowiadała o kontenerze z ciuchami, meblami i elektroniką, 
który jedzie za nią z Anglii. Kilka miesięcy później okazało się, że konte-
ner w ogóle nie istniał. Były za to długi z powodu nieopłaconego mieszka-
nia w Londynie i to właśnie one dotarły za tą osobą zza morza. 

Rozumiem, że w jednym i drugim wypadku można doświadczyć 
ogromnego rozczarowania. Długo zastanawiałam się nad tym, za co w ta-
kiej sytuacji miałabym przejąć odpowiedzialność, skoro to przecież wła-
ściciel „kontenera” osobiście posypał się magicznym pyłem, a obiecaną 
umowę ktoś – czasem nawet pisemnie – zapowiedział. Na dziś pojawia 
mi się taka odpowiedź: rzucanie czaru polega na tym, że dokonujemy za-
łożeń, które wynikają z naszych przekonań i/lub marzeń. Zaczarowujemy 
ludzi, w których się zakochujemy, szczególnie wtedy, gdy mamy wraże-
nie, że jest to miłość odwzajemniona. Zakładamy, że mówią prawdę, są 
odważni i mają wobec nas dobre intencje. Zaczarowujemy pracodawców, 
którzy mówią, czasem nawet przy świadkach, że podpiszą z nami umowę 
na czas nieokreślony – zakładamy, że tak się stanie, ponieważ idziemy 
przez życie, wierząc, iż ludziom zależy na dotrzymywaniu umów. Zapy-
tano mnie kiedyś: „Czy jedynym sposobem na zabezpieczenie się przed 
rozczarowaniem jest odgórne założenie, by nie ufać ludziom i ich sło-
wom?”. Moim zdaniem nie. Więcej na ten temat znajdziecie w rozdziale 
Kochać to ufać a kochać to martwić się.

Podsumowanie
Uczucia zajmują bardzo ważne miejsce w moim krajobrazie wewnętrz-
nym, mówię o nich na warsztatach, uczę swoje dzieci bezpiecznego ich 
wyrażania. Marzę o świecie, w którym jest miejsce na emocje. Bessel 
van der Kolk, amerykański psychiatra i badacz stresu pourazowego, pod-
kreśla: „Ukrywanie najgłębszych uczuć pochłania ogromne ilości energii, 
wysysa motywację do osiągania ważnych celów i pozostawia cię znu-
dzonym i zamkniętym w sobie. Tymczasem hormony stresu nie przestają 
zalewać twojego organizmu, wywołując bóle głowy i mięśni, kłopoty tra-



wienne i seksualne oraz irracjonalne zachowania, które mogą krzywdzić 
ludzi w twoim otoczeniu, a ciebie samego wprawiać w zakłopotanie. Tyl-
ko jeśli określisz źródło tych reakcji, twoje uczucia mogą ci posłużyć do 
identyfikacji problemów wymagających pilnej interwencji.

Ignorowanie wewnętrznej rzeczywistości pożera też samoświado-
mość, poczucie własnego «ja» i celu”17.

Rozważania na temat tego, że nasz gatunek jest nie tylko sapiens, 
lecz także (a może przede wszystkim?) sensus, goszczą coraz częściej 
w przestrzeni publicznej. Milan Kundera w powieści Nieśmiertelność na-
pisał tak: „«Myślę, więc jestem» – to powiedzenie intelektualisty, który 
nie docenia bólu zębów. «Czuję, więc jestem» jest prawdą o wiele więk-
szym zasięgu, dotyczącą każdego żywego stworzenia”18. A wspomniany 
już w tym rozdziale Stephen W. Porges zastanawia się, jak wyglądałyby 
filozofia Zachodu czy dzisiejsza terapia, gdyby Kartezjusz, zamiast Cogi-
to ergo sum, napisał Sentio ergo sum, czyli „czuję, więc jestem”19. 

Postrzegam jako przywilej to, że mogę iść przez życie w momencie, 
gdy zaczyna się tworzyć coraz większa przestrzeń dla uczuć. Cieszę się, 
że z wielu miejsc – już nie tylko z gabinetów terapeutycznych – zaczyna-
ją płynąć zaproszenia, a czasem nawet głośne nawoływania do tego, by 
o uczuciach mówić, przeżywać je i wyrażać.

17  B. van der Kolk, Strach ucieleśniony. Mózg, umysł i ciało w terapii traumy, przeł. M. Załoga, Czarna 
Owca, Warszawa 2018.
18  M. Kundera, Nieśmiertelność, przeł. M. Bieńczyk, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
2008.
19  S. W. Porges, Teoria poliwagalna. Dziękuję niezawodnej Ajce Dudzie za podrzucenie mi właśnie 
tego fragmentu.
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