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Komunikacja bez przemocy – nie tylko w biznesie 

 

 

 

 

 

 

Mariusz: To jest podcast „Menadżer Plus”. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o porozumieniu 

bez przemocy jako narzędziu w pracy menedżera, w pracy lidera czy zespołów projektowych. w 

studiu moim i Waszym gościem jest dzisiaj Marta Kułaga, certyfikowana trenerka Porozumienia bez 

przemocy, certyfikowana przez CNVC – organizację założoną przez Marshalla Rosenberga. Witam 

cię Marto bardzo serdecznie. 

 

Marta: Witaj. 

 

Mariusz: Słyszałem, że namiętnie słuchasz Keitha Jarretta. Masz jakąś swoją ulubioną płytę tego 

artysty? 

 

Marta: Wow, mam mnóstwo ulubionych płyt. Oczywiście koncert z Kolonii jest najpiękniejszy i za 

każdym razem jak słucham mnie wzrusza. Ale też jest bardzo wiele innych. „Dark intervals” na 

przykład na jesienne wieczory. 

 

Mariusz: Próbowałem grać ten koncert, ale tak ciężkawo było. Ja też go bardzo lubię. Moja płyta 

ulubiona to jest „The Melody at Night, with You”. Nie wiem, czy słyszałaś? 

 

Marta: Tak, bardzo lubię też. 

 

Mariusz: Tam jest bardzo fajne wykonanie Shenandoah. Jedno z fajniejszych, które chyba słyszałem. 

[śmiech] Współtworzysz organizację Leance. Cóż to takiego jest? Co tam robicie? 

 

Marta: Leance w ogóle powstała jako połączenie dwóch koncepcji – lean management, czyli tego 

szczupłego zarządzania oraz porozumienia bez przemocy, które zasadniczo służy do pełnej jakości 

komunikacji. Ponieważ my jako ludzie będąc w pewnym określonym kontekście kulturowym 

przyswajamy sobie wzorce komunikacji, które nam nie do końca służą, które wzbudzają na przykład 

poczucie winy, które nie oddają tego naprawdę czego byśmy chcieli od życia. Trudno jest nam 

powiedzieć w jasny sposób czego my chcemy. Jeżeli nie potrafimy tego sformułować to oczywiście 

szanse, że dostaniemy to czego pragniemy maleją. Ideą porozumienia bez przemocy jest taka jasność 

co do naszych wartości i potrzeb i umiejętność komunikowania tego w taki sposób, żeby nie naruszać 

granic innej osoby. 

 

Mariusz: Używasz słowa porozumienie bez przemocy. Spotkałem się też z tym, że mówi się o 

komunikacji bez przemocy. To jest jakichś znak towarowy? 
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Marta: Tak, nazwa jest zastrzeżona właśnie przez CNVC – Center for Nonviolent Communication, 

które bazę główną ma w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jest rozprzestrzenione naprawdę po 

bardzo wielu krajach świata. CNVC certyfikuje trenerów, czyli nadaje im uprawnienia do tego, żeby 

używać tej nazwy. Polskim odpowiednikiem jest właśnie Porozumienie bez przemocy. Natomiast 

istnieją również różne dodatkowe nazwy inne, które odwołują się do tego. Jednakże dopóki się nie 

jest certyfikowanym trenerem to właśnie można tych różnych pobocznych nazw używać, tak jak 

język żyrafy czy porozumienie oparte na empatii. To są nazwy, które może używać każdy, kto 

inspiruje się porozumieniem bez przemocy. 

 

Mariusz: Ta nazwa jest dość intrygująca. Jak pierwszy raz spotkałem się w ogóle z tym tematem to 

byłem dość zszokowany, że komunikacja, przemoc, o co chodzi w ogóle? [śmiech] 

 

Marta: Niestety, Marshall też w pewnym momencie zaczął żałować, że wymyślił właśnie taką 

nazwę. Ale już było za późno, bo to się już jakoś zakorzeniło. Ja też się wiele razy spotykam, że jak 

mówię o tym, że to jest porozumienie bez przemocy to pierwsze skojarzenie jest takie – no dobra, ale 

ja nie biję nikogo, nie używam przemocy fizycznej, więc to w ogóle nie jest dla mnie. 

 

Natomiast idea cała wywodzi się z takiego szerokiego bardzo ruchu nonviolent, którego 

przedstawicieli wszyscy znamy – to jest Gandhi, Martin Luther King czy Nelson Mandela. Oni swoją 

postawą, swoim życiem, swoją działalnością ucieleśniali takie podejście bez przemocy również w 

kontekście politycznym, w kontekście wyzwolenia, wolności, realizacji pełnego potencjału 

społeczeństw. To też znamy bardzo dobrze z działalności Dalajlamy na przykład. Czyli wywodząc się 

z tego ruchu, Marshall Rosenberg stwierdził, że chce się skupić na słowach i na języku, bo mamy 

przemoc na poziomie czynów, taką przemoc fizyczną z czym się nam najbardziej kojarzy przemoc. 

Druga warstwa to jest warstwa językowa, przemoc za pomocą słów. No i jeszcze najgłębsza i 

najtrudniejsza przemoc, która gdzieś jest w nas to jest przemoc na poziomie myśli. Tak jak z 

przemocą na poziomie działań mamy coraz mniejszy problem my jako ludzie, bo jednak rzadko się 

zdarza w naszym środowisku, żebyśmy widzieli kogoś, kto załatwia swoje sprawy za pomocą bicia to 

przemoc na poziomie słów i na poziomie myśli jest wciąż wszechobecna wokół nas. 

 

Mariusz: Na czym w ogóle polega to porozumienie bez przemocy? 

 

Marta: Polega przede wszystkim na zamianie języka – zamianie języka ocen, opinii, etykietek na 

język potrzeb i uczuć. Na przykład taki pierwszy przykład, który jest wszechobecny w naszych 

domach i na przykład w firmach to jest „bo ty mnie nie słuchasz”. Czyli swoją opinię, to, co nam się 

wydaje w danej sytuacji mówimy w taki sposób, że oskarżamy tego kogoś z kim rozmawiamy. 

Oskarżamy o to, że nas nie słucha bez sprawdzenia, co tam się dzieje z drugiej strony i bez mówienia 

o swoim świecie, swojej perspektywie i o tym, czego my chcemy. Czyli „bo ty mnie nie słuchasz” już 

zakłada jakąś wizję świata, którą my przyjmujemy za prawdę. Czyli porozumienie bez przemocy 

proponuje, żeby taki komunikat „bo ty mnie nie słuchasz” zamienić na to, żebyśmy mówili o tym 

czego chcemy. Czyli ważne jest teraz, abyś się skupił na tym, co mówię, czy mógłbyś jak ja powiem, 

powiedzieć co usłyszałeś? 

 

Mariusz: Mam teraz powiedzieć ja? [śmiech] 

 

Marta: To jest zamiana. Czyli zamiast takiego oskarżenia „bo ty mnie nie słuchasz” mówię o tym, 

czego bym w tym momencie chciała i w jaki sposób chciałabym, żeby się to wydarzyło. Jak ja bym 

do ciebie powiedziała „bo ty mnie nie słuchasz” to jaką masz ochotę współpracować ze mną dalej? 
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Mariusz: Czuję, że jest jakaś nagana słowna w tym. 

 

Marta: No właśnie. A ten drugi komunikat – od razu sklaryfikowałeś czy to jest to, czego ja chcę? 

Czy chcę, żebym powtórzyła? Już szanse współpracy przez samo użycie innego zadania rosną 50%, a 

może nawet więcej. 

 

Mariusz: Tak jest teraz o tym opowiadasz to zastanawiam się, bo na pewno nie jest to łatwe, bo w 

codziennym języku tak jak każdy z nas ma różne doświadczenia rozmawiania z ludźmi, tego 

wartościowania nie da się jednak unknąć. Ta ocena jest elementem przetrwania jakby nie było. W 

jakich obszarach można to porozumienie bez przemocy wykorzystać? Rozumiem, że nie cały czas 

używamy tego modelu odnoszenia się do faktów i mówienia o swoich potrzebach? Wspominałaś o 

współpracy między wierszami. 

 

Marta: Tak. Po pierwsze – nie chodzi o to, żeby całkiem wyeliminować oceny i opinie, które nam się 

pojawiają w głowie. Po pierwsze – tego się nie da tak na poziomie fizjologicznym. Język jest 

nawykiem. Po drugie – to jest też nam potrzebne do oceny świata i oceny rzeczywistości. Takie 

kategoryzowane powoduje, że my w ogóle zaczynamy rozumieć ten świat. Natomiast to, co 

porozumienie bez przemocy proponuje to jest duża świadomość tego, co jest moim filmem, 

wyobrażeniem, oceną, kategoryzacją, uogólnieniem itd., a co jest rzeczywiście faktem. Mamy w 

Porozumieniu przez przemocy strukturę czterech kroków. Pierwszy krok to jest odróżnienie, czy to, 

co się pojawia w mojej głowie to pojawia się w relacji do faktów, do rzeczywistości jakiejś, a co jest 

tą moją historią i moją opinią. Wracając do tego przykładu o niesłuchaniu – dla wielu osób to, że na 

przykład nie jest utrzymywany kontakt wzrokowy to już jest świadectwem tego, że ktoś mnie nie 

słucha. A jednocześnie może być tak, że ja gdzieś odpływam wzrokiem, bo chcę się lepiej skupić, bo 

mi jest łatwiej wtedy słuchać, bo jakieś sobie tworzę obrazy i wyobrażenia, szukam skojarzeń w mojej 

głowie na ten temat o którym rozmawiamy. Sam fakt, że ktoś nie patrzy na mnie wcale nie świadczy 

o tym, że mnie nie słucha. 

 

Mariusz: Ja czasami sobie zaglądam do notatek. [śmiech] 

 

Marta: No właśnie. [śmiech] I jednocześnie utrzymujesz uwagę na tej rozmowie, która się dzieje. 

Tak jak mówiłam i chciałabym jeszcze do tego wrócić – nie chodzi o to, żeby nie mieć nigdy opinii i 

osądów na żaden temat. Tylko żeby mieć świadomość, co jest obserwacją, co widzę, słyszę, co się 

dzieje na zewnątrz, a co jest moim filmem, który sobie dopowiadam do tego. 

 

Mariusz: Zanim wejdziemy w ogóle w ten model czterech elementów, kroków o których mówiłaś to 

chciałbym, żebyś podała jakieś przykłady jednak komunikowania się z przemocą. Jak mówimy o 

porozumieniu bez przemocy to zakładamy, że jest ta druga strona medalu – komunikowanie się w 

użyciem siły, przemocy, jakkolwiek byśmy to nazwali. 

 

Marta: Samo to zdanie „bo ty mnie nie słuchasz” już jest przemocowe, dlatego że narzuca komuś i 

atakuje drugą osobę. To jest coś takiego dziwnego dla wielu osób, bo nigdy by nie pomyślały, że coś 

takiego, co jest takie zwykłe, codzienne może być przemocowe. Na przykład też takie zdania „nie 

chcesz ze mną współpracować”, „teraz musimy na ciebie czekać”, „nie można na tobie polegać”. To 

wszystko jest oskarżeniem drugiej osoby o jakieś działania, wzbudzaniem poczucia winy czy nawet 

próbą manipulacji czasami nieświadomej, a czasami bardzo świadomej, żeby osiągnąć określony 

efekt. 
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Mariusz: Szef może powiedzieć w rozmowach firmowych, że Tomek jest niezorganizowany i nie 

można z nim pracować. 

 

Marta: Tak. To już jest zgodnie z ideą porozumienia bez przemocy przemoc na poziomie 

werbalnym, ponieważ już wkładamy do jakiegoś pudełka i on w tej chwili może się tylko bronić. Też 

dokładnie nie wie jak, bo jak powiemy „Tomek jest niezorganizowany” to w zasadzie o czym my 

konkretnie mówimy? Czy mówimy o tym, że Tomek nie oddał wczoraj projektu, a miał go oddać? 

Czy mówimy o tym, że się spóźnił? W ogóle do jakiej rzeczywistości, do jakich faktów odnosi się ta 

opinia? 

 

Mariusz: A zrzucanie odpowiedzialności w języku na innych na przykład? W firmie często to się 

zdarza. 

 

Marta: Tak. To jest chyba, jak pracuję z firmami, menedżerami najtrudniejszy kawałek do przejścia, 

żeby te spotkania i dyskusje nie bazowały na ustalaniu, kto jest winny i na przerzucaniu się właśnie 

tym poczuciem winy. To jest też bardzo związane z tym, jak funkcjonuje nasz mózg i z emocjami. 

Jeżeli ja mam dyskomfort w jakiejś sytuacji to jak znajdę winnego i on będzie inną osobą niż ja to 

wtedy ja na poziomie emocjonalnym doznaję takiego ukojenia i uspokojenia. Mój cały układ 

limbiczny, czyli wszystkie te emocje lęku, strachu, niepokoju zaczynają się wyciszać, bo już został 

znaleziony inny winny. To znaczy, że ja jestem okej i mogę się uspokoić, nic mi nie grozi. 

 

Mariusz: To przejdźmy może do tych kroków. Już trochę powiedzieliśmy o tym pierwszym 

elemencie porozumienia bez przemocy. Wspominałaś o tym, że na początku trzeba oddzielić fakty od 

tego, co sądzimy, od jakichś naszych opinii. Przypuszczam, że są tu jakieś triki, skoro prowadzisz 

warsztaty, na nauczenie się tego, na zwracanie w ogóle uwagi na świadomość tego, że te osądy w 

naszym języku się pojawiają. Co dalej, jak z tym pracować? 

 

Marta: Jak proszę na warsztatach o uczestników, aby napisały na przykład 5 faktów to okazuje się, 

że piszą wciąż opinie. To jest naprawdę bardzo trudne na początku odróżnić, co jest faktem. Na 

przykład ludzie piszą, że za szybko jedziesz to jest fakt. A to już jest jakaś ocena w stosunku do tego, 

jak ktoś jedzie szybko, jakie jest ograniczenie. Może to mówi o naszym lęku tylko i wyłącznie, a nie o 

jakichś rzeczywistych rzeczach? To wydaje się nam na pierwszy rzut oka, że to jest oczywiste. 

Natomiast jak zaczynamy nad tym pracować to okazuje się, że to jest naprawdę bardzo duży wysiłek, 

żeby dojść, co jest tym faktem, co jest jakąś prawdą obiektywną. Też możemy mówić o pewnych 

poziomach tej prawdy. 

 

Dla praktycznych czterech kroków, na przykład jak jest konflikt między osobami albo jak jest jakiś 

problem to skupiamy się na tym na co obydwoje jesteśmy się w stanie zgodzić, czyli co do jakiej 

rzeczywistości się obydwoje zgadzamy. I wtedy ustalamy, że to jest fakt – tak praktycznie rzecz 

biorąc. Jak ustalimy tą rzeczywistość o czym konkretnie mówimy to potem przechodzimy do 

drugiego kroku, czyli emocji. Emocji i uczuć. Ja bardzo lubię takie porównanie, które bardzo często 

też funkcjonuje na warsztatach, że emocje to jest tak jakby lampka sygnalizacyjna. Tak jak w aucie 

masz deskę rozdzielczą na której jak ci brakuje oleju to się zapala i ty wtedy nie zakrywasz tej deski 

rozdzielczej i nie jedziesz dalej, tylko jednak udajesz się do mechanika, żeby tego oleju dolać. Tak 

samo jest z naszymi emocjam, że one sygnalizują o czymś, co się dzieje w naszym organizmie. Jeżeli 

my ignorujemy te uczucia albo spychamy, nie chcemy mieć z nimi kontaktu to jest podobna sytuacja 

jakbyśmy zakleili deskę rozdzielczą, czyli wcześniej czy później to się skończy katastrofą. 
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Naszą propozycją jest to, żeby popatrzeć na te uczucia właśnie jako informacje o naszych 

zaspokojonych albo niezaspokojonych potrzebach. Wtedy przechodzimy do kroku trzeciego. 

 

Mariusz: To mówienie o uczuciach dla ciebie jako trenera jest proste. 

 

Marta: Nie zawsze. [śmiech] 

 

Mariusz: No właśnie, dużo osób i ja też mam z tym czasami problem, jak komunikować te uczucia? 

Przełóżmy to znowu na taką sytuację w pracy. Czy jeżeli pracownik powie „czuję, że szef mną 

manipuluje” – czy to jest już mówienie o uczuciach? Czy raczej w metodzie powinniśmy inaczej 

sformułować taki komunikat? 

 

Marta: Czuję, że szef mną manipuluje to wtedy nie mówimy o uczuciu. 

 

Mariusz: Ale mówię, że czuję, prawda? 

 

Marta: Tak. Wtedy mieszają się nasze interpretacje z językiem dotyczącym uczuć. Po to mamy w 

CNVC właśnie listę uczuć, żebyśmy mieli świadomość, co jest takim prawdziwym uczuciem, a co 

jest uczuciem rzekomym. Bo czuję, że szef mną manipuluje to jest znowu jakaś interpretacja, jaką ja 

mam o świecie, że szef coś zrobił, coś powiedział na przykład, a potem tego nie dotrzymał albo jakąś 

prośbę wyraził itd., którą ja zinterpretowałam jako manipulację. Natomiast jakie uczucia się w 

związku z tym mogą pojawiać? To może być złość, frustracja, bezsilność, smutek. To są te uczucia, 

które są zakorzenione w naszym ciele. 

 

Mariusz: Czyli jak moglibyśmy przeformułować to stwierdzenie pracownika? 

 

Marta: Czuję, że szef mną manipuluje. Pierwsza rzecz to jest o jakiej konkretnie rzeczywistości 

mówię. Czyli obserwuję moją myśl, przychodzi mi do głowy myśl „czuję, że szef mną manipuluje”. 

Idziemy do pierwszego kroku, czyli jakie konkretnie wydarzenia, jakie konkretnie słowa sprawiły, że 

taka mi myśl przyszła do głowy? Potem drugi krok to jest uczucie, co ja czuję? Myślę, że przy myśli o 

manipulacji to jest bardzo dużo złości i bezsilności. Szczególnie, że tutaj mamy różnicę we władzy. Ja 

nie zawsze mam w sobie tyle siły, żeby się tej władzy przeciwstawić. 

 

Mariusz: Która wynika ze struktury organizacyjnej? 

 

Marta: Dokładnie tak. Ta bezsilność i złość prowadzi mnie głębiej do potrzeb, czyli do tego, co jest 

w tym momencie dla mnie najbardziej wartościowe, najważniejsze. Wyobrażam sobie, że tutaj może 

być poczucie jasności wpływu i znaczenia. Z tych wartości przechodzimy do czwartego kroku, jakim 

jest prośba. Czyli co w związku z tym ja mogę zrobić, w jaki sposób porozmawiać z szefem, żeby 

porozmawiać o tej mojej niejasności i potrzebie wyjaśnienia tej sytuacji? Właśnie żeby to też zrobić 

nie językiem przemocy „ty mną manipulujesz” tylko językiem uczuć i potrzeb, czyli wydarzyło się to 

i to, w związku z tym czuję frustrację i bezsilność, bardzo chcę jasności, zrozumienia i pełnego 

obrazu sytuacji. Na przykład, czy możemy szczerze o tym porozmawiać? 

 

Mariusz: Jeszcze jedno pytanie mam a propos kroku drugiego, które trochę sama sprowokowałaś tą 

karteczką słownikiem uczuć. Słuchacze tutaj nie widzą, ale Marta pokazała właśnie taki zestaw uczuć, 

które jak rozumiem, można wykorzystać do tego, żeby się uczuć porozumienia bez przemocy. To mi 



Podcast „Menedżer Plus”     Odcinek 59 

MariuszChrapko.com  
 

6 

trochę przypomina taką sytuacją, jaka jest w coachingu. Miałem trochę do czynienia z coachingiem i 

też w codziennej pracy z zespołami się z tym spotykam. Tam są pytania coachingowe. To jest też coś 

takiego, jak tutaj trochę mówisz – uczenie się uczuć czy uczenie się tych sformułowań. 

Przypuszczam, że to jest też trudne tak, żeby zacząć korzystać z takiego języka nieprzemocowego w 

codziennym życiu. Czy są jakieś sposoby właśnie, żeby się tego uczyć? Ten słownik uczuć jest 

jednym z takich elementów? 

 

Marta: Mam tu właśnie przy sobie listę uczuć i listę potrzeb, ponieważ to jest coś, czego się nie 

uczymy jako dzieci. 

 

Mariusz: Nazywania, tak? 

 

Marta: Nazywania. Mamy dosyć wąski słownik dotyczący tych obszarów. Na początku ta lista uczuć 

i potrzeb – wiele osób na przykład nosi je w portfelu, żeby właśnie w takiej sytuacji stresu czy 

trudnośc się do tego odwołać. O co mi w ogóle chodzi? To jest bardzo pomocne, żeby nazwać tą 

rzeczywistość, która jest wewnątrz nas. 

 

Mariusz: Ja tak nawiązałem do coachingu właśnie, bo też pamiętam, że podobnie jak z tymi 

uczuciami u mnie, tak było z pytaniami. Na początku też sobie te pytania starałem notować w jakimś 

zeszycie i później wykorzystywać je przy jakichś okazjach. Później to już wchodzi w krew i jest 

naturalne. Ale na początku jest to trudne – tak, żeby z marszu, jak się stanie twarzą w twarz z żywym 

człowiekiem właśnie tak szybko nazywać na przykład uczucia czy korzystać z takich pytań 

coachingowych. 

 

Marta: O dwóch rzeczach chcę teraz tutaj powiedzieć. Pierwsza to jest ta zmiana, która wymaga 

czasu. Tak jak neurobiolodzy badający mózg mówią, żeby nam się zmieniła reprezentacja świata, 

czyli sposób w jaki mówię i myślę o świecie to potrzeba około 2 lat praktyki. A druga rzecz to jest, że 

w porozumieniu bez przemocy mamy dużo narzędzi, które wspomagają tą zmianę, czyli są różne 

struktury – na przykład pracy ze złością, pracy z krytyką, w jaki sposób słyszę krytykę, w jaki sposób 

mogę wyrażać siebie autentycznie i bez ranienia drugiego człowieka. Są też mediacje, jest też 

struktura feedbacku. Jest ogromnie narzędzi, które mogą nas wspierać w tej zmianie. 

 

Mariusz: Powiedzieliśmy sobie o dwóch krokach – o faktach, nie opiniach. To jest pierwszy krok. 

Drugi krok – wyrażanie uczuć. A trzeci? 

 

Marta: Wyrażanie potrzeb – też już parę słów o tym powiedziałam. Potrzeby są uniwersalne, czyli 

wszyscy ludzie mają podobny, taki sam zestaw potrzeb. To są na przykład takie potrzeby… 

 

Mariusz: Mnie się z Maslowem kojarzą. 

 

Marta: Tak. Maslow ułożył te potrzeby w piramidzie. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że 

to nie jest koniecznie tak, że czasami te bazowe mogą być bardziej sfrustrowane, jeżeli ja zaspokajam 

potrzeby wyższego rzędu. Ja bardzo doceniam pracę Maslowa i uważam, że to miało ogromny wpływ 

na myślenie o człowieku. Jednocześnie tutaj tych potrzeb w CNVC mamy dużo, dużo więcej i one nie 

są jakoś zhierarchizowane. Mówimy o tym, że jakaś potrzeba jest żywa w tym momencie, czyli 

niezaspokojenie jakiejś bardzo ważnej potrzeby powoduje dużo emocji i powoduje na przykład złość 

czy właśnie formułowanie opinii na temat innych. 
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Co jest ważnego jeszcze? Że odróżniamy potrzeby od strategii. Potrzeby są uniwersalne, niezwiązane 

z czasem, z osobą, z miejscem i ze sposobem w jaki tą potrzebę zaspokajamy. Na przykład jak mam 

potrzebę wsparcia to mogę tą potrzebę zaspokoić na bardzo wiele różnych sposobów, czyli mogę 

poprosić mojego współpracownika, żeby coś konkretnego zrobił. Jednocześnie jak nie mam akurat 

wolnego współpracownika to mogę poszukać innych strategii i innych sposobów na wsparcie, czyli 

mogę sobie zatrudnić coacha, mogę zwołać jakieś zebranie, żebyśmy się mogli zastanowić w jaki 

sposób mogę dostać to wsparcie. 

 

Mariusz: A strategia? To tak brzmi bardzo korporacyjnie wręcz już. 

 

Marta: Tak. Strategia to jest sposób zaspokajania potrzeby. Czyli potrzebą jest wsparcie. Natomiast 

w jaki sposób otrzymam to wsparcie, od kogo, kiedy to już są różnego rodzaju strategie. Dotarcie, 

uzmysłowienie sobie tej najżywszej potrzeby w tym momencie sprawie dwie rzeczy. Po pierwsze – na 

poziomie fizjologicznym przechodzimy z trybu walcz i uciekaj do trybu rest and digest, czyli takiego 

bezpieczeństwa, ulgi. To widać, jak ja pracuję z różnymi osobami, które przychodzą z jakimiś silnym 

opiniami, że szef mną manipule. Jak dochodzimy do potrzeby jasności to widać fizyczną ulgę. 

Fizyczną ulgę w tej osobie z którą rozmawiam. Czyli dojście do potrzeby po pierwsze – sprawia ulgę 

na poziomie fizjologicznym. A po drugie – otwiera kreatywność do szukania rozwiązań i strategii. Bo 

dopóki jesteśmy przyklejeni do jednej strategii, że ta osoba musi to zrobić, żeby zaspokoić moją 

potrzebę to jesteśmy cali spięci, bo walczymy z tą rzeczywistością. Jak sobie dochodzimy do tej 

najgłębszej potrzeby to wtedy widzimy, że świat ma różne inne strategie dla nas dostępne. 

 

Mariusz: Ale potrzeba w komunikacji wiąże się siłą rzeczy z tym, że chcemy ją pewnie w kolejnym 

kroku jakąś zrealizować. To jest właśnie strategia? Czy w jakim kontekście tutaj strategia się 

pojawia? Mówiłaś, że strategia to jest sposób realizacji tej potrzeby. 

 

Marta: Tak. W kolejnym kroku, czyli w prośbie mówimy na przykład o naszej ulubionej strategii i 

prosimy kogoś o zrobienie czegoś, żeby zaspokoić naszą potrzebę. No właśnie. Ta prośba może być 

prośbą o działanie o zrealizowanie konkretnej strategii. 

 

Mariusz: To byłby krok czwarty? 

 

Marta: To jest krok czwarty. 

 

Mariusz: Mówiliśmy w pierwszych trzech krokach o tym, co żeśmy zaobserwowali, później co 

czujemy i co chcemy, żeby było zrobione, mówimy o swoich potrzebach. Teraz krok czwarty, czyli 

formułowanie żądania, prośby.  

 

Marta: Prośby. Nie żądania. [śmiech] Prośba a żądanie zasadniczo się różni pewną energią. 

Niezależnie od formy językowej, czy ja używam słowa proszę, czy nie używam mam jakieś 

wewnętrzne nastawienie – czy to o co ja proszę musi się wydarzyć, czy wywieram presję na drugą 

osobę, czy wprost przeciwnie – daję jej możliwość odmowy i nie każę w żaden sposób ani 

emocjonalnie, ani w żaden inny sposób tej osoby za odmowę. 

 

Mariusz: W przypadku menedżera to jest trochę trudne, bo menedżer ma możliwość stosowania w 

firme różnych sankcji związanych z niepodporządkowywaniem się do prośby służbowej. 
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Marta: Ja mam takie doświadczenie, że jeżeli wymuszamy coś na pracowniku, czego on bardzo nie 

chce z różnych powodów to to jest strategia krótkoterminowa, ponieważ wcześniej czy później obie 

strony muszą za to zapłacić. W takich firmach właśnie z taką kulturą narzucania i przemocowości 

okazuje się, że to blokuje kreatywność ludzi, ponieważ oni muszą. A samo słowo „muszę” już odbiera 

pewną energię do działania. W związku z tym na przykład narzędzia porozumienia bez przemocy są 

też używane w motywacji, w stwarzaniu takiej przestrzeni do kreatywności, własnej inicjatywy i też 

do wspólnego uzgadniania pewnych działań. 

 

Jeżeli ktoś bardzo nie chce i ma duży opór, żeby coś zrobić to w jakiś sposób to będzie sabotował czy 

bojkotował – zrobi na przykład byle jak albo muszę, albo koszty emocjonalne zrobienia tego to będą 

bardzo wysokie. Natomiast jak dajemy ludziom możliwość wyboru, mówimy o tym, co jest dla mnie 

ważne w danej sytuacji to też wzmacniamy tego pracownika, dajemy mu taką siłę sprawstwa, 

decydowania, wyboru działania, które będzie najlepsze z jego perspektywy do zaspokojenia jakiejś 

potrzeby czy wartości. To na długą metę buduje współpracę. Mimo że ja w danym momencie może 

nie dostanę tego, co chcę, w jaki sposób chcę. Ale mogę dostać dużo więcej. Dzięki temu, że dam 

właśnie więcej wolności i współdecydowania o działaniach w firmie. 

 

Mariusz: Przeszliśmy sobie przez cały ten model, przez cztery elementy tego modelu 

porozumiewania się bez przemocy. Czy mogłabyś podać jakieś przykłady i kontrprzykłady tego, jak 

używać tego modelu w praktyce? 

 

Marta: Na przykład z tym zdaniem „nie można na tobie polegać”. Co mogło się wydarzyć? 

 

Mariusz: Dwóch chłopaków na przykład w zespole projektowym w firmie mówi do siebie, że nie 

mogę na tobie polegać. 

 

Marta: Czyli na przykład umówili się, że jakiś tam kawałek projektu zostanie dostarczony w piątek o 

12. No i w piątek o 12 nie ma tego. Oczywiście jeden już bardzo zezłoszczony, bo to jest mu 

potrzebne do zakończenia projektu, idzie i mówi – nie mogę na tobie polegać, co jest oczywiście 

pierwszym krokiem do konfliktu, awantury i eskalacji tego konfliktu. Jak ktoś słyszy „nie mogę na 

tobe polegać” to słyszy to jako atak i zaczyna się bronić i bardzo często atakuje drugą stronę. Zamiast 

mówić o tym, co chcą, zaczynają się przekrzykiwać i obwiniać. Natomiast jak zaczniemy przez cztery 

kroki to zaczynamy od faktu – umówiliśmy się na piątek na 12 na dostarczenie tego projektu. Jestem 

sfrustrowany, nie wiem co się dzieje, bardzo to jest dla mnie ważne, żeby zakończyć ten projekt. Czy 

możesz mi powiedzieć, co się stało? Nie wiem, czy zauważyłeś tam obecność tych czterech 

elementów. 

 

Mariusz: Tak. 

 

Marta: Teraz zobacz, jaka jest inna energia w ogóle takiej rozmowy. Czyli nakierowywujemy 

dokładnie na to, co chcemy – co się dzieje, co się stało? Ja powiedziałam wszystkie te cztery kroki na 

raz. Można też to zrobić po kolei, sprawdzając poszczególne elementy. Czyli po pierwsze – 

sprawdzać w obserwacji. Umówiliśmy się na piątek na 12 na dostarczenie projektu. Czy w twojej 

głowie, czy ty też masz taki sam obraz tej sytuacji? Czy to jest fakt? W mojej praktyce menedżerskiej 

bardzo często się okazuje, że już na tym poziomie są jakieś nieścisłości – a, to na ten piątek się 

umówiliśmy? Myślałam, że na następny. To na piątek na 12? Ja mam zapisane, że na 19. Czyli już 

tutaj możemy zobaczyć, że powstaje jakaś nieścisłość czy rozbieżność w ocenie tych faktów. To nas 
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potem przekierowywuje do tego, żeby każdą umowę gdzieś zapisać i uzgodnić, żebyśmy mieli takie 

same wyobrażenie o tych faktach. 

 

Przejście do prośby przekierowywuje nas na przyszłość, na to, co najlepszego możemy zrobić w tej 

sytuacji. Czyli to też jest taki obszar trochę coachingu, czyli nastawienie się na najlepsze rozwiązanie 

w tej sytuacji jaką mamy. 

 

Mariusz: Czym się Porozumienie bez przemocy różni od asertywności? Tak jak ciebie słucham to 

trochę mi taki sposób komunikowania się zahacza o asertywność. 

 

Marta: Prowadzę taką roczną grupę rozwojową Porozumienia bez przemocy. Ostatnio mieliśmy 

dosyć dużą dyskusję na temat asertywności, dlatego że ona jest rozumiana trochę na dwa różne 

sposoby. Pierwsza asertywność to jest taka, że ja się skupiam na moich potrzebach i tak naprawdę nie 

biorę innych pod uwagę, bo ja chcę bronić moich granic. A druga ta asertywność, która jest obecna 

bardzo w Porozumieniu bez przemocy to jest – ja mam świadomość moich własnych granic i tego, co 

jest dla mnie ważne i czego chcę i jednocześnie biorę ciebie pod uwagę. Biorę pod uwagę drugą 

stronę i też z szacunkiem i zrozumieniem dla twojego świata, dla twojej rzeczywistości, twoich 

ograniczeń. Czyli w porozumieniu bez przemocy mówimy o takiej asertywności czy szacunku dla 

przestrzeni obu stron. 

 

Mariusz: Powiedzmy może parę słów o tym, gdzie to wszystko można zastosować w firmie? 

 

Marta: Wszędzie. [śmiech] 

 

Mariusz: Ten temat mi bardzo pasuje do czegoś, czym się zajmuje twoja organizacja – do firm 

turkusowych o których teraz się dużo mówi, firmach bez szefów, firmach w których prym wiedzie 

samoorganizujący się zespół, który ma autonomię itd. 

 

Marta: Dla mnie to jest podstawowym narzędziem. Tak naprawdę w każdej firmie, organizacji czy 

zespole, gdzie nie chcemy używać właśnie tej hierarchiczności i tego, że szef wie i on mówi 

wszystkim, co ma robić. To jest model zarządzania, który nie sprawdza się już w XXI wieku, 

ponieważ szef nie jest tą osobą, która wie najlepiej. Jeżeli pozbawia się tak naprawdę głosu i opinii 

swoich pracowników to działa na szkodę swojej firmy. A po to, żeby się umieć lepiej komunikować 

potrzebne nam jest to narzędzie, żeby mieć jasność i żeby budować dobre relacje, żeby traktować 

siebie jako ludzi z pełnym zapleczem. Tak jak mówimy o rozwoju organizacji, o tych różnych 

kolorach to na przykład w tym modelu pomarańczowym – w tym, który dominuje jednak w naszej 

biznesowej rzeczywistości traktujemy ludzi jak maszyny. To się nie sprawdza, bo dochodzimy do 

różnych problemów wypalenia zawodowego, bierności, obojętności itd. 

 

Mariusz: Pracujesz z różnymi firmami. Mogłabyś powiedzieć parę słów o tym, jak w ogóle zabrać 

się za wdrożenie takiego modelu porozumienia się czy porozumiewania się bez przemocy w firmie 

wśród pracowników? Jak to wygląda? Ile to trwa? Z czym taki szef firmy musi się liczyć myśląc o 

takim wdrożeniu? Dużo pytań na raz zadałem. 

 

Marta: Dużo pytań na raz. Spróbuję jakoś się do nich odnieść. Po pierwsze – żeby wdrożyć kulturę 

porozumienia bez przemocy to potrzeba nam na to około 2 latach. To jest związane właśnie ze 

sposobem w jaki funkcjonuje mózg, z tym w jaki sposób przebudowywujemy nasze połączenia 
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neuronalne. Jak również z tym, żeby przejść przez tą fazę sztuczności, bo na początku dla wszystkich 

to jest dziwne i nienormalne, bo my nie jesteśmy nauczeni o tym mówić. 

 

Mariusz: Właśnie uprzedziłaś moje pytanie – to może dziwnie brzmieć, jak się zacznie to stosować w 

firmie. 

 

Marta: Tak, bardzo. Jest też takie rozróżnienie pomiędzy żyrafą klasyczną. Język żyrafy to jest 

inaczej nazwane porozumienie bez przemocy, czyli między taką klasyczną strukturą czterech kroków, 

a potem taką żyrafą uliczną, czyli takim swobodnym porozumiewaniem się tym językiem z 

przefiltrowaniem go przez nas, przez nasz sposób mówienia i rozumienia świata. Wtedy nie używamy 

tych wszystkich czterech kroków tylko skupiamy się na jakimś elemencie, który jest ważny, mając w 

świadomości te wszystkie cztery kroki. 

 

Mariusz: Zakładam, że na początku pewnie trzeba zacząć od krzewienia wiedzy i pracownicy 

uczestniczą w warsztatach na przykład, które ty prowadzisz. Wyobrażam sobie, że już później w 

firmie to nie jest tak, że pracownik wróci z warsztatu czy zespoły wrócą z warsztatu i nagle będą się 

komunikować bez przemocy. Jest coś takiego, jak jakiś facylitator albo coach tego procesu w firmie? 

 

Marta: Tak. My proponujemy właśnie najpierw takie badanie potrzeb firmy. To jest narzędzie – 

narzędzie, które można użyć w różny sposób. Tak jak nożem możesz kroić cebulę, chleb albo jeszcze 

inne rzeczy robić. To my badamy najpierw potrzeby firmy, czyli co konkretnie jest im tam potrzebne, 

w jakim obszarze użycie tego narzędzia i robimy najpierw takie dwudniowe szkolenie podstawowe. 

Czyli żeby w ogóle zobaczyli ludzie o co to chodzi, czy im to pasuje, czy chcą, bo porozumienia bez 

przemocy nie da się narzucić przemocą. [śmiech] To musi być wewnętrzna decyzja kogoś, że on chce 

zmienić swój sposób komunikacji. Potem my proponujemy takie comiesięczne jednodniowe 

warsztaty, żeby po pierwsze – pogłębić to zrozumienie, budować kolejne umiejętności. Na początku 

to mamy w ogóle świadomość czterech kroków, jak budować komunikat. 

 

Mariusz: Przypuszczam, że są jakieś poziomy dojrzałości, porozumienia bez przemocy w firmie. 

 

Marta: Tak i poziomy umiejętności. Pierwszy poziom to jest umiejętność zastosowania tych czterech 

kroków. Potem jest umiejętność słuchania, czyli nawet, jak mi ktoś powie „nie można na tobie 

polegać” to ja nie biorę tego komunikatu jako oskarżenie tylko ja się zastanawiam – okej, o co może 

tej osobie chodzić? Czyli staram się dawać empatię. To jest słowo, które różne emocje wzbudza u 

ludzi, szczególnie wśród menedżerów. Dawać empatię, czyli zrozumieć świat tego człowieka, który 

do mnie mówi „nie można na tobie polegać”. Mogę wtedy słuchać faktów. Czyli ty mówisz o tym, że 

miałam do ciebie dzwonić w poniedziałek i nie zadzwoniłam. W związku z tym, co możemy teraz 

zrobić? Czyli słuchanie. Potem jest prowadzenie dialogu, czyli ja cię o coś proszę, a ty mówisz nie. 

To co ja mogę z tym dalej zrobić? To też nie chodzi o to, że ktoś mi powie nie to ja już rezygnuję. Ale 

żeby być w dialogu, żeby znaleźć rozwiązanie, które zaspokoi zarówno twoje potrzeby, jak i moje 

potrzeby albo się rozstać w pokoju stwierdzając, że w tym wypadku nie możemy ze sobą 

współpracować. To jest kolejny poziom. Następny poziom to jest konflikt, czyli jak sobie radzić 

właśnie, jak pojawia się między nami konflikt, jak sobie radzić ze złością, jak sobie radzić w sytuacji, 

kiedy nie ma między nami zaufania, a potrzebujemy w jakiś sposób ze sobą współpracować. 

Feedback – jak dawać wspierający feedback. 

 

Mariusz: Do tego wszystkiego się wykorzystuje te cztery elementy? 
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Marta: Tak. Zasadniczo tak. Oczywiście są pewne niuanse. Potem jak wchodzimy głębiej to się 

okazuje, że to w ogóle jest zmiana całego sposobu patrzenia na świat. Takim najwyższym poziomem 

dla mnie porozumienia bez przemocy to są mediacje albo kręgi naprawcze. Kręgi naprawcze to jest 

coś takiego… 

 

Mariusz: Brzmi fajnie. 

 

Marta: Tak, fajnie, co się stosuje właśnie w sytuacjach, kiedy są skonfliktowane grupy. Jest piękny, 

przepiękny film o kręgach naprawczych w Nepalu, gdzie spotykają się trzy strony – rebelianci, 

partyzanci, ludzie ze wsi, ludzie z tych wiosek, które były pacyfikowane przez rebeliantów i strona 

rządowa. Tam jeden z trenerów CNVC właśnie prowadzi te kręgi naprawcze, żeby ci ludzie siebie 

usłyszeli, swoją krzywdę mogli wypowiedzieć, żeby ona została usłyszana, żeby oni mogli razem ze 

sobą żyć. Sprawiedliwość jaka teraz jest dominująca w świecie polegająca na karze ona niewiele 

załatwia. Tak naprawdę ani ta ofiara nie jest zaopiekowana przez to, że ktoś zostanie ukarany, jest 

zaspokajana, jaka jest rządza zemsty. Ale jakby to się nakręca cały czas, bo ten, co wychodzi z 

więzienia... Ja wiem, ja to prostym językiem mówię, ale on też się nie skonfrontował z tym wszystkim 

i ze skutkami tego, co zrobił. Ta nienawiść, ta spirala oskarżeń. Zresztą nie trzeba szukać daleko. My 

jesteśmy teraz w grudniu i widzimy, co się dzieje w Polsce. Ta spirala oskarżeń się nakręca i nakręca. 

Dzięki kręgom naprawczym te grupy skonfliktowane są w stanie siebie usłyszeć. 

 

Mariusz: Taka refleksja mnie teraz naszła, że metoda jest bardzo prosta, jak się o niej mówi, bo tylko 

cztery kroki – fakty, uczucia, potrzeby, prośba. Ale jak opowiadasz o tym, jak się to wdraża to jest 

faktycznie ciężka praca i też pewnie świadomość kadry zarządzającej z czym to się je. Wielu szefów 

myśli, że wyśle tylko pracownika na szkolenie i reszta się już jakoś zadzieje. A tutaj dużo pracy 

jeszcze takiej jest ciężkiej, żeby to wdrożyć. 

 

Marta: Marshall mówił „to jest proste, ale niełatwe”. Pierwsza rzecz to jest właśnie w tym 

pierwszym kroku – stwierdzenie takie, że może ja nie mam racji. Może ja w jakiejś sytuacji nie mam 

racji. To jest bardzo trudne do rozstania się z tą moją najmojszą, najukochańszą racją. 

 

Mariusz: Z ego. 

 

Marta: Można to nazwać ego, można to nazwać jakimiś przekonaniami o świecie, które nam dają 

jakieś poczucie bezpieczeństwa. Tylko że to jest takie poczucie bezpieczeństwa trochę bazujące na 

takim odgrodzeniu się, okopaniu i murach. 

 

Mariusz: Taki moizm. 

 

Marta: Taki moizm. [śmiech] Dokładnie. A to, co porozumienie bez przemocy proponuje to jest 

otwarcie się – okej, ja mogę być w błędzie, ta rzeczywistość może inaczej wyglądać niż mi się 

wydaje. To jest taki bazowy warunek na który bardzo wiele osób nie jest gotowych. 

 

Mariusz: Kilka razy wspominałaś o żyrafie. O co chodzi z tym porównaniem do żyrafy? Żyrafa ma 

wielkie serce na pewno. Czy to jest powiązane? 

 

Marta: Tak. Te symbole, które Marshall wprowadził to jest symbol żyrafy na język porozumienia 

bez przemocy i symbol szakala na ten tradycyjny język osądów i oskarżeń. Żyrafa po pierwsze – ma 

wielkie serce, największe wśród zwierząt żyjących. Po drugie – ma najdłuższą szyję, czyli ma bardzo 
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szeroką perspektywę. To jest właśnie z tym związane, że używając języka żyrafy mamy dużo szerszą 

perspektywę niż używając języka szakala, który jest nisko przy ziemi, widzi mało i na dodatek jest w 

stadzie. To jest też trochę taki stadny sposób patrzenia na rzeczywistość. 

 

Mariusz: Żyrafa jest też chyba neutralna wśród zwierząt. Nie ma wrogów. 

 

Marta: Jest jeszcze ciekawy fakt o żyrafach, że one mają bardzo długie języki i tymi językami 

czyszczą sobie uszy. To jest coś takiego, że słuchając jako żyrafa mogę nawet te oskarżenia czy 

osądy, które płyną wobec mnie, które płyną do mnie mogę je usłyszeć inaczej, mam wybór. Nie 

muszę się od razu opancerzać i stawiać do walki. 

 

Mariusz: Na koniec mamy dla Słuchaczy mały konkurs. Marta przyniosła bardzo ciekawą książkę do 

studia, której nie znam i jak przejrzałem tak szybko to bardzo chciałbym ją mieć. Ale książka jest dla 

Was, dla Słuchaczy oczywiście. Powiedzmy, co trzeba zrobić, żeby książkę wygrać? 

 

Marta: Żeby książkę wygrać trzeba odpowiedzieć na pytanie – jakie słowa mnie uskrzydlają? 

 

Mariusz: To jest książka „Komunikacja konstruktywna w biznesie. Przez rozmowę do efektywnego 

zarządzania” Gabriele Lindemann i Vera Heim. To są autorzy związani z… 

 

Marta: Porozumieniem bez przemocy. Ta komunikacja konstruktywna bazuje na porozumieniu bez 

przemocy. Z tym że te narzędzia właśnie są dostosowane do biznesu, czyli jak dawać feedback, jak 

rozmawiać z klientem, w jaki sposób zarządzać sobą jako liderem organizacji, jak rozwiązywać 

konflikty. Bardzo dużo takich praktycznych narzędzi. Jednocześnie my potrzebujemy to wdrażać. Nie 

wystarczy przeczytać książkę. W ogóle przeczytanie książki to jest pierwszy mały krok, dlatego że 

tylko tak naprawdę praktyka i ciągła świadomość tego, że ja chcę wybierać inaczej niż mam w 

nawyku językowym – to jest ta droga. 

 

Mariusz: Czyli wystarczy, że w komentarzach do dzisiejszego odcinka wpiszecie, co Was uskrzydla 

na stronie mariuszchrapko.com/059. A z nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawszą 

odpowiedź, której autor otrzyma nagrodę. Konkurs potrwa do czwartku do 23 marca. W piątek w 

komentarzu do tego wpisu ogłosimy wyniki. Trzymamy mocno kciuki z Martą za wszystkich 

konkursowiczów. To jest podcast „Menedżer Plus”. Dzisiaj moim i Waszym gościem była Marta 

Kułaga, certyfikowana trenerka Porozumienia bez przemocy organizacji CNVC. Bardzo dziękuję za 

rozmowę. 

 

Marta: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia! 

 

Mariusz: A ja Was zostawiam z zespołem Blue Canoe Records "What about April". Trzymajcie się i 

do usłyszenia za 2 tygodnie! 


