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Recenzje
Chciałabym, żeby moje ciało dobrze zapamiętało tę książkę – odczuwa-
ne ciepło w klatce piersiowej, głęboki, ukojony oddech i to poczucie, że 
z każdym kolejnym słowem wracam do domu. Raz jeszcze. I znowu. I że 
mogę mieć poczucie „bycia w domu” również wtedy, kiedy boli i kiedy 
się gubię. Chciałabym dobrze pamiętać, że w każdym doświadczanym 
zagubieniu i bólu mogę wybrać pozostanie w kontakcie z tym, co we mnie 
(w nas) jest żywe i pełne. Podobnie w radości. Dzięki tej książce czuję, 
że opłakiwanie niespełnionych potrzeb nie jest o braku, tylko o żywej 
tęsknocie do tego, co już jest we mnie (w nas), nawet jeśli w tej chwili nie-
widziane, poza kontaktem. Bardzo życzę Wam doświadczenia tej książki. 
Z serca do serca – dziękuję za nią autorowi.

Maria Sitarska, psycholożka i psychoterapeutka, 
współredaktorka portalu www.opsychologii.pl

Poznałam Roberta Gonzalesa, uczestnicząc w jego warsztatach. Miałam 
wtedy wrażenie, że nigdy wcześniej nie doświadczałam tak czystej i bez-
pośredniej energii miłości odbieranej poprzez samo bycie obok – prze-
nikała mnie i otwierała moje serce na miłość do siebie samej. Czytając 
„Żywe Współczucie”, skontaktowałam się na nowo z tym doświadcze-
niem i tą niezwykłą jakością, która we wszystkim widzi przejaw życia 
i jest gotowa odpowiedzieć: „Tak, możesz tu być”. 

Ta książka przypomina, że miłość jest w każdym z nas. Możemy mieć do 
niej dostęp, jeśli tylko zdecydujemy się praktykować świadomy dostęp do 
serca. Aby w pełni skorzystać z lektury, polecam czytać ją w ciszy, blisko 
natury lub na poduszce do medytacji. Jestem wdzięczna Wszystkim, któ-
rzy się przyczynili się tego, że ta książka ukazała się po polsku.

Brygida Dynisiuk, certyfikowana trenerka NVC, 
mediatorka, coach relacji
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Każda z refleksji Gonzalesa przypomina o tym, co jest dla nas ważne, 
tj. o autentycznym i odważnym dzieleniu życia z innymi ludźmi, radości 
i doświadczaniu przepływu życia, świadomym oddychaniu, zatrzymaniu 
się na chwilę, braniu odpowiedzialności za swoje oceny i działania, za 
swoje samopoczucie i swój dobrostan. Poszczególne podrozdziały – ina-
czej niż w wielu książkach tego typu – są krótkie, treściwe. Stanowią ma-
teriał do pracy i zadumy. Autor zadaje konkretne pytania, które pomagają 
nam w odkrywaniu siebie i dokonywaniu bardziej świadomych wyborów 
tego, jak chcemy żyć. 

Compassion (współodczuwanie), o którym pisze Gonzales, oznacza dla 
nas głębokie zrozumienie bliskie miłości, zawierające w sobie jednocze-
śnie radość i nutę smutku. To element autentyczności, która daje siłę tak 
bardzo potrzebną w codziennym życiu. 

Kiedy w naszej pamięci pojawia się Robert Gonzales – wspominamy czło-
wieka, mającego oczy pełne czegoś, co nazywamy akceptacją i ciepłem. 
Przypominamy sobie sporo starszego od nas mężczyznę, który niejedne-
go doświadczył; którego łagodne spojrzenie wydawało się przekazywać 
ludzką mądrość – wynikającą z nabytego w trakcie życia doświadczenia, 
będącego efektem zarówno odnoszonych sukcesów, jak i popełnianych 
błędów. Serdecznie zapraszamy każdego z Was do takiej podróży w głąb 
siebie. 

dr Beata Hołtyń i Piotr Hołtyń, certyfikowani trenerzy NVC, 
twórcy Strefy Słów w Bydgoszczy

Książka Roberta Gonzalesa – wieloletniego trenera Porozumienia bez Prze-
mocy, ucznia M. Rosenberga – jest dla mnie piękną propozycją do wej-
ścia na drogę głębszego rozumienia, akceptacji i miłości do siebie, a na tej 
bazie – miłości do ludzi i świata. Jest marzeniem o żywym współczuciu dla 
siebie i bliźnich, o głębokiej akceptacji życia i wszystkiego, co ono nie-
sie; jest o wzajemnej trosce o siebie i innych. Jest zaproszeniem i nadzieją 
na przeżywanie życia w całym jego bogactwie: różnorodności, zmienno-
ści, trudach, głębi i pięknu.

Recenzje
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Może się zdarzyć tak, że osoby nieobeznane z NVC będą mieć kłopot ze 
zrozumieniem niektórych sformułowań autora, jednak tekst na tyle pro-
mieniuje ciepłą serdecznością, wsparciem i nadzieją, że zachęca do podą-
żania drogą uważności, spowolnienia, autentyczności i współczucia. Po-
kazuje ją jako uzdrawiającą ścieżkę prowadzącą do bliskich relacji z sobą 
samym i z innymi; do głębokiego zaufania do naszej własnej Siły Życio-
wej i Siły Miłości, z której moc czerpie Życie…

Bogna Namysł, lekarka chorób wewnętrznych, 
homeopatka i gorąca zwolenniczka NVC

Książka Roberta Gonzalesa pojawiła się w moim życiu w czasie, kiedy 
przeżywam przemianę – przechodzę od myślenia do czucia i współod-
czuwania. Słowa Roberta trafiały zatem na glebę, która już została przy-
gotowana przez moje własne poszukiwania i doświadczenia. Zawarty 
w książce przekaz – o przepływie energii i współczuciu – starałem się 
więc bardziej odszukiwać w swoich doświadczeniach emocjonalnych, 
niż intelektualnych. Były momenty, kiedy rezonował on bardzo mocno 
i współbrzmiał z sercem. Były też takie – na przykład – gdy Robert odwo-
ływał się do sformułowań związanych z NVC lub odnosił się do niuansów 
praktyki żywego współczucia – w których trudniej było mi się odnaleźć. 
Na pewno warto pobyć dłużej z tą książką, a pewnie jeszcze lepiej byłoby 
spotkać się z Robertem Gonzalesem i doświadczyć jego obecności. 

Roman Grzeszykowski, partner, 
ojciec trójki dzieci, nauczyciel jogi

Żeby docenić wielkość tej maleńkiej książki, niezbędne jest szerokie otwar-
cie drzwi do swojego serca. Wtedy pojawia się wdzięczność za to, że można 
mieć ją w rękach i czytać. A potem można już powoli i ze zdziwieniem ścią-
gać z siebie te wszystkie naklejone plastry: nawyków, schematów i narzędzi 
do walki, które miały nas chronić przed… życiem i nas w nim. 

Robert Gonzales uważnie i z wyczuwalnym z każdej strony współczu-
ciem, mówi o tym, co fundamentalne – o byciu w połączeniu, o otwarciu 
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i zaufaniu do tego, co przez nas przepływa. I wreszcie o duchowości rozu-
mianej jako zbliżanie się do życia, jako bycie w obecności i autentyczności.

Siadając do czytania tej książki, nie spiesz się, pozwól sobie czuć, pozwól 
sobie żyć i być ze wszystkim, co Ci życie przynosi. Jak dobrze, że ta 
książka powstała!

Aga Krzyżanowska, rano pracuje i filozofuje z dziećmi, 
po południu pisze teksty na blogu „Agnes on the cloud”, 

czasem wydaje książki

Już od pierwszych stron poczułam, że to jest książka do czytania sercem 
i brzuchem, a niekoniecznie głową. Bardzo ucieszyło mnie, że autor inte-
gruje w niej to, co już znałam wcześniej z podejścia opartego na współ-
czuciu i samowspółczuciu oraz z NVC i IFS. Myślę, że książka spodoba 
się osobom, które znają podstawy tych modeli, chcą je w sobie ugrunto-
wać i są przy tym otwarte na potraktowanie ich nie tylko jako metody czy 
zbioru narzędzi, ale także jako praktykę duchową. 

Karolina Buszkiewicz, psycholożka, coachka i trenerka, 
prowadzi warsztaty, w których łączy NVC, IFS 

i podejście samowspółczucia

Co jest we mnie i w Tobie żywe? To pytanie pojawia się zawsze wte-
dy, gdy pragnę nawiązać głębszy kontakt ze sobą lub z innymi. Robert 
Gonzales w swojej książce zaprasza nas do codziennej praktyki Żywe-
go Współczucia, dzięki której możemy wejść w strumień życia, płynący 
w każdej czującej istocie i przejawiający się w nas jako uczucia i potrze-
by. Ta duchowa praktyka, dzięki współczującej obecności, prowadzi do 
uwolnienia energii życiowej, często uwięzionej w naszym cierpieniu, oraz 
do transformacji świadomości, która objawia się w głębokim i autentycz-
nym połączeniu ze sobą, innymi i samym życiem. Połączenie to przynosi 
uzdrowienie.

Bartosz Bajer, trener komunikacji opartej na empatii



Poznałem książkę R. Gonzalesa już przed laty – w wersji oryginalnej, 
napisanej po angielsku. Jestem wdzięczny za zaproszenie mnie do jej po-
nownej lektury. Polski przekład jest w moim odczuciu swobodny i zrozu-
miały. Często się zatrzymywałem nad poszczególnymi fragmentami – czy 
to o odpowiedzialności, czy o obecności, skupianiu uwagi, czy zmianie 
sposobu myślenia. Wszystkie te treści zachęcały do wczuwania się w to, 
co się dzieje, do złapania rzeczywistości. Przenosiłem się gdzieś, by za 
chwilę wrócić. Była to dla mnie taka „medytacja w czytaniu”. Słowa Ro-
berta skłaniają do zwolnienia i refleksji. Cieszę się, że pojawia się polska 
edycja, bo czytanie ich po polsku to coś zupełnie innego.

Marcin Świerczyński, trener komunikacji

Robert Gonzales w społeczności NVC jest jednym z wyjątkowo cenio-
nych trenerów – łączy bowiem wiedzę na temat psychologii ze światopo-
glądem i „językiem serca”, a także z praktyką własnego życia duchowego 
oraz rolą przewodnika dla innych. 

Jego książka jest fascynującą podróżą po duchowości i meandrach ludz-
kiej psychiki, gdzie obok miejsc pięknych i kojących, nie brakuje również 
bólu. Autor podkreśla, że poznanie siebie i dotykanie swoich delikatnych 
miejsc, potrzebuje współczującej obecności. Pokazuje, jak dbać o siebie; 
słuchać siebie z miłością; słuchać Życia i drugiego człowieka w zwykłych 
spotkaniach. Pomaga uwierzyć, że odpowiedzi są w nas. Uświadamia, 
że poszukiwanie prawdy to miejsce spotkania człowieka z Siłą Żywego 
Współczucia. W moim odczuciu refleksje zawarte w teksie napisanym 
przez Roberta mówią o poszukiwaniu Boga i życiu pełnią w Nim.

Elżbieta M. Jurzysta, doktor pedagogiki specjalnej, 
trenerka i mediatorka pracująca w duchu NVC, 

założycielka chrześcijańskich grup praktykujących komunikację


