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MONTESSORI czyli wolność, samodzielność  
i niezależność, bez oceniania  

i poprawiania błędów 

Każdy z nas jest inny, ma inne pasje, zainteresowania, sposoby uczenia się, 
postrzegania i doświadczania. Nie sposób przygotować lekcji, której temat byłyby 
atrakcyjny dla każdego ucznia w tym samym czasie. Zastanówmy się, co wspiera 
proces uczenia się. Przede wszystkim wolność, samodzielność i niezależność w 
zakresie wyboru  - czego, kiedy i jak chcę się uczyć. Ocenianie, poprawianie 
błędów, ale przede wszystkim jeden program, taki sam dla trzydziestu kompletnie 
różnych osób, oferowany w ściśle określonym czasie, to czynniki demotywujące 
każdego człowieka. Jeżeli to, czego mam się nauczyć nie wzbudza we mnie 
emocji, nie jest dla mnie interesujące i nie mam poczucia przydatności 
zdobywanej wiedzy, to mój mózg nie zachowuje tych informacji na długo. 
Zgodnie z powszechnie panującą zasadą ZAKUĆ-ZDAĆ-ZAPOMNIEĆ, gdy ta 
wiedza będzie mi potrzebna na egzaminie, to będę musiała uczyć się tego jeszcze 
raz. A co za tym idzie, tracę mój cenny czas. Wiedza staje się przydatna tylko 
wtedy, gdy mogę ją wykorzystać w rzeczywistości, nie w przyszłości, ale tu i teraz. 
Rolą nauczycieli jest podążanie za potrzebami dzieci, prezentowanie materiałów, 
wspieranie i zachęcanie do działania. Dzieci zdobywają wiedzę przez 
doświadczenie i uczą się wykorzystywać ją w prawdziwym świecie, nie w 
przyszłości ale tu i teraz. 

WOLNOŚĆ 
Wszyscy urodziliśmy się wolni, wolności nie można nikomu dać, można ją tylko 
zabrać. Jeżeli Twoje dzieci nie są wolne na Twoich zajęciach to znaczy, że to Ty 
zabierasz im wolność. Tylko wolny człowiek może się uczyć, koncentrować, działać 
i rozwijać swój potencjał. Wolność to nie jest samowola. Potrzebujemy zasad, które 
zaspokoją potrzebę bezpieczeństwa i pozwolą zrealizować cel. 

SAMODZIELNOŚĆ 
Czego nie ma w zmysłach, nie ma w rozumie - tak kiedyś powiedziała Maria 
Montessori - uczymy się poprzez działanie, samodzielność w działaniu i wyborze 
tego, co chcemy robić wspiera proces uczenia się i rozwoju. Nie działam, nie 
umiem. Gdy mogę zrobić coś sam jestem spełniony, gdy ktoś mnie wyręcza, robi 
coś za mnie, nie pozwala mi probować, eksperymentować i doświadczać hamuje 
mój rozwój. Gdy samodzielnie mogę wybrać, to biorę to, co w danym momencie 
jest mi potrzebne, a nie to, co inni sądzą, że potrzebuję. 
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NIEZALEŻNOŚĆ 
Wszyscy jesteśmy równi, tak samo ważni, dorośli nie są lepsi od dzieci, są tylko wyżsi 
i starsi, każdy z nas jest inny, ma inne doświadczenia, poglądy i pomysły. Dzieci 
mogą się uczyć od dorosłych, dorośli mogą się uczyć od dzieci. Nie potrzebujemy 
kar i nagród, by się motywować. Każdy z nas przychodzi na świat z motywacją 
wewnętrzną, z ośrodkiem nagrody pobudzanym przez hormony szczęścia 
wydzielane, gdy jesteśmy z siebie zadowoleni. Najlepszą motywacją jest sukces, 
subiektywnie odbierany przez każdego z nas. Niezależny fizycznie i emocjonalnie 
człowiek to silny człowiek. Nie niszczmy tej siły w dzieciach. 

OCENY 
Ocena nie tylko nie motywuje do działania ale także wzbudza sprzeciw, opór, 
wywołuje agresję, poczucie winy lub wstyd.  Nic dziwnego - w końcu jest 
narzędziem przemocy.  W codziennych i trudnych sytuacjach z dziećmi stosuj 
czystą obserwację pozbawioną osądów i sądów wartościujących. To informacje 
wiernie oddające rzeczywistość na temat tego, co zrobiły lub powiedziały dzieci. 
Nie ma tu miejsca na nasze interpretacje lub przypuszczenia. Takie spostrzeżenia są 
pierwszym krokiem na drodze do sformułowania informacji zwrotnej na temat 
postępów dziecka, rozwiązania konfliktu lub wyrażenia wdzięczności, to początek 
każdej komunikacji. 

KARY 
"Dżokej daje kawał cukru koniowi, którego chce dosiąść, a woźnica bije batem 
konia, aby ciągnął wóz w kierunku, nadanym przez lejce, ani jeden, ani drugi z 
tych koni nie ma tak okazałego biegu, jak wolny ogier stepowy. Cukier i bat są 
potrzebne do stłumienia buntu w szlachetnym zwierzęciu; nigdy wszakże nie będą 
stanowiły bodźców, które mogłyby poruszyć zwierzę" 

Maria Montessori 

Stosując kary nie zmieniamy dziecka, nie zajdzie w nim przemiana, której 
oczekujemy. Nie nauczymy go w ten sposób przestrzegać zasad obowiązujących 
w szkole. Nie złamiemy jego charakteru. Dziecko ze strachu przed karą 
powstrzyma się przed niewłaściwym zachowaniem, ale ta przemiana będzie tylko 
pozorna. Bardzo szybko wypracuje działania zmierzające do uniknięcia kary, a 
kłamstwo okaże się bardzo skutecznym rozwiązaniem. Gdy nagradzamy sukcesy 
dziecka zabieramy mu część jego satysfakcji i pozbawiamy wewnętrznej 
motywacji, z którą przyszedł na świat. Gdy karzemy za niewłaściwe zachowanie 
pozbawiamy dziecko możliwości rozwinięcia samokontroli i umiejętności 
panowania nad sobą.  
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NAGRODY 
Każdy człowiek przychodzi na świat z silnie rozwiniętą motywacją wewnętrzną, 
która jest najlepszym motorem do działania. Nikt nie musi zachęcać niemowlaka 
by próbował siadać, pełzać czy raczkować. W odpowiednio zorganizowanym 
otoczeniu sam zdobędzie ważne dla niego umiejętności. Każde dziecko  
nieustannie działa, jest w ruchu i ma niesamowitą ciekawość poznawczą. Możemy 
jednak zniszczyć jego motywację wewnętrzną zachęcając do podjęcia 
aktywności nagrodami, czy pochwałami, zamiast pozwolić mu samodzielnie 
wybierać, doświadczać i eksperymentować. W odpowiednio zorganizowanym 
otoczeniu, w którym znajdują się materiały z wielu dziedzin dzieci bez przerwy uczą 
się, są aktywne, szczęśliwe i zainteresowane zdobywaniem wiedzy i nowych 
umiejętności.  

Chwaląc dziecko uzależniamy je emocjonalnie od siebie i od otoczenia. 
Uniemożliwiamy mu dokonanie samooceny własnych osiągnięć. Ocena innych 
staje się wyznacznikiem sukcesu. Dziecko zależne emocjonalnie od innych, to 
słabe dziecko, to dziecko z niskim poczuciem własnej wartości, to dziecko, które 
jest zadowolone z siebie tylko wtedy, gdy uzyska aprobatę otoczenia. Wysokie 
poczucie własnej wartości pochodzi z wnętrza, zewnętrzne bodźce nie wspierają 
go. Umiejętność dokonania samooceny pozwoli przetrwać w świecie 
przepełnionym rywalizacją i współzawodnictwem. Każde dziecko bezsprzecznie 
potrzebuje uwagi i zainteresowania, potrzebuje, by dorośli zauważyli jego sukcesy i 
osiągnięcia, nie potrzebuje oceny, pochwały i braw, nie czeka na nie. 

KONTROLA BŁĘDU  
Każda próba poprawienia błędu dziecko może je skutecznie zniechęcić do 
działania lub podjęcia tej samej aktywności w przyszłości, a przecież uczymy się 
przez powtarzanie i utrwalanie zdobytej wiedzy, czy umiejętności. Każdy materiał, 
który ma kontrolę błędu, daje dziecku możliwość samodzielnego sprawdzenia 
poprawność wykonywanych zadań i dokonania samooceny. Nauczyciel nie jest 
wyrocznią, nie jest nieomylny, nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania, nie może 
więc oceniać i występować w charakterze eksperta, potrafi przyznać się do 
błędu, ucząc swoją postawą, że błędy są naszymi przyjaciółmi, dzięki czemu 
uczniowie nie boją się podejmować nowych wyzwań. Gdy każdy materiał 
występuje tylko w jednym egzemplarzu, gdy tylko jedna osoba w danym 
momencie może z nim pracować, to sprawia, że sukces nie jest porównywalny. 
Brak rywalizacji i współzawodnictwa w procesie edukacyjnym pozwala budować 
społeczność zdolną do pomocy, empatii i współpracy. Dzieci, które mają 
możliwość dokonywania samokontroli w procesie edukacyjnym nie boją się 
popełniać błędów, 
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KONTRAKT 
Wolność to nie jest samowola, to wolność w ramach zasad, których Ty i dzieci 
potrzebujecie by zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa i zrealizować cel. Ustalenie 
celu zajęć jest pierwszym krokiem do sformułowania kontraktu. Co chcesz 
osiągnąć? Czego chcesz nauczyć? Jakie umiejętności chcesz rozwinąć w 
dzieciach? Co chcesz im dać? Te pytania pomogą Ci ustalić jaki jest cel Twoich 
zajęć. Gdy znasz już cel, zastanów się czego potrzebujesz by podczas zajęć Twoja 
potrzeba bezpieczeństwa została zaopiekowana - jakie są Twoje granice?  

1. Zasady w kontrakcie stoją na straży bezpieczeństwa i realizacji celu zajęć. 
2. Zasady są konkretne, szczegółowe, i zrozumiałe dla wszystkich. 
3. Zasady są wyrażone w następującej formie - „w sali chodzimy”, zamiast „nie 

biegamy w sali”. 
4. Zasady ustalamy wspólnie. 
5. Zasady dotyczą wszystkich - także Ciebie. 
6. Do kontraktu wpisujemy zasadę, na którą wszyscy się zgodzili. 
7. Gdy proponowana przez Ciebie zasada nie zostanie przyjęta przez grupę  

przedstaw argumenty  - dlaczego to jest dla Ciebie ważne. Zachęcaj dzieci do 
konstruktywnej argumentacji. 

8. Kontrakt jest otwarty - każdy uczestnik zajęć może w dowolnym momencie 
zaproponować nową zasadę. 

9. Konsekwencją nie przestrzegania zasad ustalonych w kontrakcie jest 
przypominanie zasad, na które wszyscy się umówili - np. „Biegasz w sali, 
umówiliśmy się, że w sali chodzimy, a Ty zgodziłeś się na to.”  

10. Przypominasz o zasadach tak często, jak jest to konieczne, zawsze w tej samej 
formie. 

EMPATYCZNA KOMUNIKACJA w duchu Porozumienia bez Przemocy Marshalla 
Rosenberga. 

1. Nie oceniaj - powiedz co się wydarzyło w języku faktów 

Ocena nie tylko nie motywuje do działania ale także sprawia, że tracimy kontakt z 
tym, co w nas żywe - z naszymi emocjami i potrzebami. Wzbudza w nas sprzeciw i 
opór, wywołuje agresję, poczucie winy, nic dziwnego w końcu jest narzędziem 
przemocy. Ocena informuje nas o tym, co jest z nami „tak” lub „nie tak”. Gdy 
słyszymy ocenę mamy dwa wyjścia - możemy potraktować ją osobiście i spojrzeć 
na siebie przez pryzmat tego, czy jesteśmy dobrzy czy źli lub możemy zastanowić 
się nad tym, co jest żywe w jej autorze, jakie uczucia i potrzeby kryją się za tymi 
słowami. Zdecydowanie częściej wybieramy pierwsze rozwiązanie, co sprawia, że 
czujemy się nieprzyjemnie, bo nawet jeżeli intencją autora oceny była pochwała, 
to przyjemne uczucia są krótkotrwałe i nieadekwatne do tego jak siebie 
postrzegamy lub raczej postrzegaliśmy przed usłyszeniem tych słów. Ocena w 
duchu „Porozumienia bez Przemocy” Marshalla Rosenberga to czysta obserwacja 
pozbawiona osądów i sądów wartościujących. To informacja wiernie oddająca 
rzeczywistość na temat tego, co zrobiliśmy lub powiedzieliśmy. Nie ma tu miejsca 
na nasze interpretacje lub przypuszczenia. Takie spostrzeżenia są pierwszym 
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krokiem na drodze wyrażenia wdzięczności lub rozwiązania konfliktu, to początek 
każdej komunikacji.  

2.  Nie krytykuj - powiedz co czujesz i czego potrzebujesz 

Krytykujemy innych, bo ich działania lub wypowiedzi przypominają nam o naszych 
niezaspokojonych potrzebach. Najprawdopodobniej nie zdajemy sobie sprawy, że 
nasze potrzeby nie są zaspokojone. Jeżeli w jakiejkolwiek sytuacji odczuwasz 
nieprzyjemne emocje, np. gniew, złość, irytację i czujesz niepohamowana chęć, 
by skrytykować kogoś w Twoim otoczeniu, to proszę zatrzymaj się na chwilę i 
posłuchaj. Każda nieprzyjemna emocja to sygnał od Twojej psychiki i ciała, że 
jakaś Twoja potrzeba nie została zaspokojona. Być może denerwuje Cię 
rozmówca, bo potrzebujesz bezpieczeństwa, szacunku, czy zrozumienia. To są 
Twoje potrzeby, które za pomocą emocji krzyczą o swoje zaspokojenie. W takiej 
sytuacji masz dwa wyjścia - możesz dać empatię sobie, zaakceptować emocje, 
które odczuwasz i znaleźć potrzebę, którą sobie uświadomisz - być może juz w tym 
momencie poczujesz się przyjemniej. Drugie wyjście to zakomunikowanie 
rozmówcy, co czujesz, gdy widzisz jego działania lub słyszysz wypowiedzi i jakie 
potrzeby nie są w takiej sytuacji zaspokojone. Zostaje tylko przestrzeń na prośbę do 
rozmówcy, której spełnienie wzbogaci twoje życie. Prośbę tak komunikujemy, by 
druga strona wiedziała dokładnie czego oczekujemy, nie mówimy więc czego nie 
chcemy, lecz co chcemy.  

3. Nie diagnozuj - powiedz co czujesz i czego potrzebujesz 

Z dużą łatwością stawiamy diagnozy, inni ludzie, są często niesprawiedliwi, nie 
szanują nas, ignorują. Co to właściwie znaczy, co kryje się pod tymi określeniami. 
Jeżeli uznamy te słowa za nasze uczucia, to trudno będzie nam znaleźć ich źródło 
- czyli potrzeby, które się za nimi kryją. Jeżeli nawiążemy kontakt z naszymi 
uczuciami, to nagle okaże się, że czujemy nieprzyjemne emocje, może złość, 
irytacje lub strach. I wtedy bardzo szybko uświadomimy sobie, że być może 
potrzebujemy sprawiedliwości, szacunku, czy uwagi. Ale czy osoba, którą 
zdiagnozowaliśmy może wziąć odpowiedzialność za nasze emocje i potrzeby? 
Ona jest tylko odpowiedzialna za to, co zrobiła lub powiedziała, nie ponosi jednak 
odpowiedzialności za nasze uczucia. Co więcej nawet ich sobie nie uświadamia. 
Gdy usłyszy, że jesteś niesprawiedliwy, nie szanujesz lub ignoruje innych, to czy 
masz szansę dostrzec w tych słowach uczucia i potrzeby autora tej diagnozy? 
Przetłumaczmy komunikat na temat naszej rzekomej ignorancji na język 
„Porozumienia bez przemocy” Marshalla Rosenberga. „Gdy powiedziałaś X, to 
poczułam złość, bo potrzebuję Twojej uwagi, proszę spędźmy ten wieczór razem.” I 
teraz dokładnie wiemy jakie emocje i potrzeby towarzyszą naszemu rozmówcy i 
czego od nas oczekuje. Proste prawda? 



Europejskie Centrum Edukacji Montessori 

4. Prośba czy żądanie? 

Czy słowo „proszę” może zmienić żądanie w prośbę? Różnica wcale nie tkwi w 
słowach, których użyjemy, ale w naszej reakcji, gdy usłyszymy odmowę.  Jeżeli 
Twoja prośba nie zostanie spełniona, a Ty nie masz przestrzeni na odmowę, to 
żądałeś, a nie prosiłeś. Cztery kroki „Porozumienia bez przemocy” Marshalla 
Rosenberga nie są strategią do osiągnięcia tego, czego pragniemy lecz drogą do 
budowania relacji opartych na empatii i naturalnym współczuciu. Być może nasz 
rozmówca nie chce spełnić naszej prośby, gdyż jest skupiony na zaspokajaniu 
własnych potrzeb, które w danym momencie są sprzeczne z naszymi 
oczekiwaniami. Być może realizacja naszej potrzeby wymaga odroczenia w 
czasie, czy jesteśmy na to gotowi? Samo „nie” może sprawić, że poczujemy 
nieprzyjemne emocje, jeżeli jednak przetłumaczymy „nie” na język serca - czyli 
„Porozumienia bez przemocy”, to nagle okaże się, że za tą odmową stoją emocje i 
potrzeby drugiej strony, równie ważne jak nasze. „Czy powiedziałeś „nie”, gdy 
poprosiłam Cię żebyś wyrzucił śmieci, bo chcesz teraz dokończyć czytanie książki? 
Czy możesz zająć się tym, gdy skończysz?” Wszyscy mamy naturalną potrzebę 
przyczyniania się do wzbogacania życia innych ludzi, ale tylko wtedy gdy nas o 
coś proszą, a nie żądają.  

5.Jak wyrażać wdzięczność? 

Gdy chwalimy innych, to celebrujemy zaspokojenie wyłącznie własnych potrzeb. 
Ocena nie wyraża naszej wdzięczności, lecz buduje mury pomiędzy ludźmi, blokuje 
dostęp do tego, co w nas wszystkich żywe - naszych emocji i potrzeb. Jest 
osądem, diagnozą i naszą interpretacją zachowań lub wypowiedzi innych. 
Chwalony człowiek dowiaduje się, co inni myślą o nim i jak go odbierają, nie wie 
jednak, co czują i czego potrzebują. Czy słowa „super”, „cudownie”, „jesteś 
wspaniały” dają ocenianemu wystarczająco dużo informacji w jaki sposób 
przyczynił się do wzbogacenia naszego życia? Czy to właśnie przyjemne emocje 
skłaniają nas do wyrażenia naszej wdzięczności? Czy raczej zaspokojone potrzeby, 
spełnione marzenia lub działania zgodne z naszym systemem wartości? Emocje są 
tylko drogowskazem, informują nas o tym, co dzieje się z naszymi potrzebami, gdy 
są zaspokojone doświadczamy przyjemnych uczuć. Jak sformułować pochwałę w 
języku serca, by nasz rozmówca wiedział jak jego działania, czy słowa przyczyniły 
się do wzbogacenia naszego życia? Pierwszy krok, to wyrażenie naszego 
spostrzeżenia w postaci czystej obserwacji - „Gdy ułożyłeś swoje zabawki w 
pokoju” Drugi krok, to uświadomienie sobie emocji, które wywołała nasza 
obserwacja - „to poczułam wielką radość”. Trzeci krok, to uświadomienie sobie 
jaka nasza potrzeba została właśnie zaspokojona - „bo potrzebuję pomocy w 
dbaniu o nasze wspólne mieszkanie.” 
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6.Nieprzyjemne emocje 

Nie ma złych, ani dobrych emocji, są tylko takie, które są albo przyjemne, albo 
nieprzyjemne lub nawet bolesne. Odczuwane emocje są sygnałem, że nasze 
potrzeby są lub nie są zaspokojone. Jedyną drogą do pozbycia się nieprzyjemnych 
uczuć jest zaspokojenie potrzeb, które się za nimi kryją. To bardzo proste i trudne 
jednocześnie, bo wymaga nawiązania kontaktu z sobą samym. Ważne jest to, by 
uświadomić sobie, że nikt z naszego otoczenia nie jest odpowiedzialny za nasze 
emocje, Pojawiają się w związku z działaniami lub wypowiedziami innych ludzi, ale 
odpowiedzialność za ich pojawienie się spoczywa na potrzebach, które nie zostały 
w danej sytuacji zaspokojone. Twoje dziecko skacze na kanapie, Ty czujesz złość, 
może strach, nie dlatego, że ono skacze, ale dlatego, że boisz się, że spadnie i 
zrobi sobie krzywdę, potrzebujesz bezpieczeństwa. O co mógłbyś poprosić swoje 
dziecko, by Twoja potrzeba została zaspokojona? „Gdy widzę, jak skaczesz na 
kanapie, to boje się, ze spadniesz, bo bardzo potrzebuję bezpieczeństwa, proszę 
skacz na podłodze”.  Gdy Twoje dziecko nie przestaje pora na empatyczny 
kontakt z jego potrzebami. „Skakanie na kanapie jest dla Ciebie przyjemne, bo 
potrzebujesz wysoko się odbijać? Pomóż mi znaleźć takie rozwiązanie, by Twoja 
potrzeba wysokiego skakania i moja potrzeba bezpieczeństwa zostały 
zaspokojone.” Spróbowałabym położyć materac na podłodze i sprawdzić, czy to 
rozwiązanie zaspokaja potrzeby wszystkich.  

7.Empatyczny kontakt 

Empatia, to nic innego jak nawiązanie połączenia z tym, co żywe w człowieku - z 
jego emocjami i potrzebami. Możemy dać empatię sobie lub innym, tłumacząc 
myśli, interpretacje, diagnozy i osądy na język serca czyli emocji i potrzeb. Każdy 
konflikt czy nieporozumienie może bardzo szybko doczekać się rozwiązania 
podczas empatycznego kontaktu. Obecność, uważność i bycie przy drugim 
człowieku, to za mało, by mówić o empatii, ma ona miejsce dopiero wtedy, gdy 
komunikujemy się z tym, co żywe. Nie ma tu przestrzeni na nasze rady, szukanie 
rozwiązań, diagnozy, bagatelizowanie, czy pozorne rozumienie. Nie ma tu miejsca 
na nasze myśli i kontakt na poziomie intelektu, jest tylko dawanie i branie z serca. 
Jechałam z moją dziesięcioletnią córką do szkoły samochodem, gdy 
zatrzymałyśmy się na światłach powiedziała, że jest jej ciężko, bo jeszcze nie wie, 
której koleżance da naszyjnik z połową serduszka. Spojrzałam w lusterko i 
zapytałam „Czujesz smutek, bo chcesz mieć pewność, że podejmiesz właściwą 
decyzję?” A ona odpowiedziała, „Tak, to takie trudne, bo nie wiem, kogo 
wygrać.” Zapytałam ponownie „Czy czujesz się przytłoczona, bo chcesz podjąć 
dziś decyzję?”. Moja córka odpowiedziała „tak” i już nic więcej nie powiedziała, 
ale napięcie nagle zniknęło z jej twarzy, dalej jechałyśmy w milczeniu i to był dla 
mnie konkretny dowód, że połączyła nas więź empatyczna. Przez te kilkadziesiąt 
sekund nawiązałam kontakt z emocjami i potrzebami mojej córki ukrytymi w jej 
słowach. Ofiarowałam jej czas i przestrzeń, a ona wyraziła siebie i nabrała 
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pewności, że została zrozumiana. Ja również poczułam lekkość, bo jeszcze przez 
kilka minut moje myśli nie wykraczały poza rozumienie jest emocji i potrzeb. 

8.Życie w zgodzie z naszą współczującą naturą 

Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga składa się z czterech 
elementów. Naszych spostrzeżeń wyrażonych w formie czystej obserwacji, naszych 
uczuć i potrzeb oraz prośby, której spełnienie wzbogaca życie. Nie jest to strategia 
do osiągania zamierzonych celów lecz raczej sposób na życie, w którym 
wyrażamy siebie szczerze i jasno oraz z takim samym szacunkiem i empatią 
poświęcamy uwagę innym ludziom. To nie jest metoda, dzięki której rozwiązujemy 
konflikty, nie jest to też komunikacja, której celem jest wspieranie innych, nie jest to 
również droga do wyrażania naszej wdzięczności. Jest to coś więcej, to jest życie w 
zgodzie z nasza współczującą naturą w każdej sekundzie naszego istnienia. Jeżeli 
znów nawiążemy kontakt z tym, co w nas żywe, jeżeli zaczniemy patrzeć na innych 
przez pryzmat tego, co jest w nich żywe, to powrócimy do korzeni, przestaniemy 
oceniać, interpretować, krytykować i diagnozować. Nie będziemy juz więcej 
komunikować się językiem dominacji, ale zaczniemy dawać z serca. Weźmiemy 
odpowiedzialność za nasze słowa i czyny, ale nigdy za uczucia i potrzeby innych. 
Przestaniemy postrzegać świat w kategoriach dobry i zły ale przez pryzmat tego, 
co służy lub nie służy wzbogacaniu życia.  Zaczniemy odczuwać nasze emocje 
jako przyjemne lub nieprzyjemne i będziemy szukać ich źródła w naszych 
zaspokojonych lub niezaspokojonych potrzebach. Zaczniemy prosić innych, a nie 
żądać i znajdziemy w sobie dużo przestrzeni na odmowę, bo połączymy się z jej 
źródłem, które wypływa z potrzeb innych ludzi. To nie znaczy, że nieprzyjemne 
uczucia znikną z naszego życia, że przestaniemy odczuwać gniew, irytację, złość, 
ale już nigdy nie będziemy mylić naszych uczuć z interpretacją cudzych poczynań. 

POTRZEBY 
Przygotowałam dla Ciebie karty potrzeb, które pomogą Ci odpowiedzieć na 
pytania -  czego potrzebuję? czego potrzebują inni? Wydrukuj dwustronnie, 
zalaminuj, wytnij i miej zawsze przy sobie. 

Małgorzata Wyżykowska 
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Miłość
którą czujesz, dajesz i otrzymujesz

Harmonia
brak konfliktu pomiędzy różnymi 

potrzebami, wartościami i strategiami

Kontakt Przynależność
bycie razem

Dzielenie się 
tym, co dzieje się w twoim życiu

Czułość 
Dotyk 

odczuwanie bliskości i kontaktu ze 
sobą i innymi

bycie 
Widzianym
bycie traktowanym z uwagą

bycie 
Słyszanym
bycie traktowanym z uwagą

Empatia
twoje uczucia i potrzeby są słyszane, 

widziane i akceptowane

Akceptacja
prawo do bycia sobą
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2. Harmonia
    czy także chcesz więcej:
• bezpieczeństwa i zaufania?
• kontaktu, dzielenia się i przynależności?
• bycia widzianym, bycia słyszanym i akceptacji?
• wsparcia i troski o ciebie?
• jedności i troski o innych?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• bycia sobą?
• niezależności, przestrzeni i wolności wyboru?
• rezultatów, postępów i „wyższych” celów? 

1. Miłość
    czy także chcesz więcej:
• bliskości, dotyku, czułości?
• kontaktu, dzielenia się i przynależności?
• bycia widzianym, bycia słyszanym, uwagi i 

akceptacji?
• wsparcia i troski o ciebie?
czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• rezultatów, postępów i wyższych celów?
• bycia sobą?
• niezależności, wolnej woli i wolności wyboru?

4. Przynależność
 czy także chcesz więcej:
kontaktu i dzielenia się?
bycia widzianym, bycia słyszanym i akceptacji?
bliskości, dotyku i czułości?
wsparcia i troski o ciebie?

 czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
bycia sobą?
niezależności, przestrzeni lub wolności?
wyrażania siebie spontanicznie i uczciwie?

3. Kontakt
    czy także chcesz więcej:
• dzielenia się, przynależności?
• bliskości, dotyku i czułości?
• bycia widzianym, bycia słyszanym i akceptacji?
• wsparcia i troski o ciebie?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• bycia sobą?
• niezależności, przestrzeni lub wolności wyboru?

6. Czułość/Dotyk
    czy także chcesz więcej:
• kontaktu, dzielenia się, przynależności?
• bycia widzianym, bycia słyszanym i akceptacji?
• świętowania, opłakiwania?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• niezależności i przestrzeni lub wolności wyboru?

5. Dzielenia się
    czy także chcesz więcej:
• kontaktu, przynależności?
• bycia widzianym, bycia słyszanym i akceptacji?
• wyrażania siebie spontanicznie i uczciwie?
• świętowania, opłakiwania?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• niezależności i przestrzeni lub wolności wyboru?
• bycia sobą?

8. bycie Słyszanym
    czy także chcesz więcej:
• dzielenia się i wyrażania siebie spontanicznie i 

uczciwie?
• bycia widzianym i akceptacji?
• uznania i szacunku?
• empatii?
• wsparcia i troski o ciebie?
• przynależności i kontaktu

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• wewnętrznej spójności?

7. bycie Widzianym
    czy także chcesz więcej:
• bycia słyszanym i akceptacji?
• uznania i szacunku?
• dzielenia się i wyrażania siebie spontanicznie i 

uczciwie?
• empatii?
• wsparcia i troski o ciebie?
• przynależności i kontaktu?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• wewnętrznej spójności?

10. Akceptacja
    czy także chcesz więcej:
• uznania i szacunku?
• bycia słyszanym, bycia widzianym?
• przynależności i kontaktu?
• uznania i czucia się wartościowym?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• wyrażania siebie spontanicznie i uczciwie?
• bycia sobą?

9. Empatia
    czy także chcesz więcej:
• dzielenia się i wyrażania siebie spontanicznie i 

uczciwie?
• bycia widzianym, bycia słyszanym i akceptacji?
• uznania i docenienia?
• przynależności i kontaktu?
• wsparcia i troski o ciebie?
• pewności i zaufania?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• wewnętrznej spójności?
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Uznanie 
bycie traktowanym poważnie

Szacunek 
uznanie twoich potrzeb, uczuć, myśli, 

wartości, przekonań

Docenienie 
czucie się wartościowym

Troska o 
Ciebie 

ty i inni troszczą się o ciebie

Wsparcie  
ktoś, kto ci pomaga

Troska o 
innych  

wkład w życie innych

Pewność 
by wiedzieć na jakim poziomie będą 

zaspokojone twoje potrzeby

Bezpieczeństwo 
chronienia siebie

Zaufanie  
do siebie, do innych i tego, co się 

wydarzy

bycie Sobą 
autentyczność, robienie rzeczy, które 

pasują do „prawdziwego” ciebie
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12. Szacunku
    czy także chcesz więcej:
• bycia widzianym, bycia słyszanym i akceptacji?
• dzielenia się i wyrażania siebie spontanicznie i 

uczciwie?
• uznania i docenienia?
• kontaktu i przynależności?
• wsparcia i troski o siebie?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• bycia sobą?
• wyrażania siebie spontanicznie i uczciwie?

11. Uznanie
    czy także chcesz więcej:
• bycia widzianym, bycia słyszanym i akceptacji?
• docenienia i czucia się wartościowym?
• przynależności i kontaktu?
• wsparcia i troski o ciebie?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• bycia sobą?
• wyrażania siebie spontanicznie i uczciwie?

14. Troska o Ciebie
    czy także chcesz więcej:

• wsparcia i uwagi dla twoich potrzeb fizycznych i zdrowia?
• lekkości i łatwości?
• rezultatów i postępów?
• pewności i zaufania?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• wewnętrznej spójności?
• troski o innych?
• bycia sobą?
• przestrzeni lub wolności wyboru?

13. Docenienie
    czy także chcesz więcej:
• bycia widzianym, bycia słyszanym i akceptacji?
• przynależności i kontaktu?
• wnoszenia wkładu w „lepszy świat” i twoje 

„wyższe” cele?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• wewnętrznej spójności?
• wyrażania siebie spontanicznie i uczciwie?

16. Troska o innych
    czy także chcesz więcej:
• „lepszego” świata i „wyższych” celów?
• przynależności i kontaktu?
• wewnętrznej spójności?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• wsparcia i troski o ciebie?
• lekkości i łatwości?
• niezależności i przestrzeni lub wolności wyboru?

15. Wsparcia
    czy także chcesz więcej:

• troski o ciebie i uwagi dla twoich potrzeb fizycznych i 
zdrowia?

• lekkości i łatwości?
• rezultatów i postępów?
• pewności i zaufania?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• wewnętrznej spójności?
• troski o innych?
• bycia sobą?
• przestrzeni lub wolności wyboru?

18. Bezpieczeństwo
    czy także chcesz więcej:
• możliwości planowania, porządku i struktury?
• wsparcie i troska o ciebie?
• pewność i stabilność?
• przynależności i kontaktu?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• przygód, wyzwań i różnorodności?
• bycia sobą?
• niezależności, przestrzeni i wolności wyborów?

17. Pewność
    czy także chcesz więcej:
• zaufania?
• stabilności, możliwości planowania, porządku i 

struktury?
• rezultatów i postępów?
• wsparcia i troski o ciebie?
• lekkości i łatwości?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• przygód, wyzwań, różnorodności?
• wolności i przestrzeni?

20. bycie Sobą
    czy także chcesz więcej:
• wewnętrznej spójności?
• wyrażania siebie spontanicznie i uczciwie?
• niezależności, wolnej woli i wolności wyboru?
• bycia widzianym, bycia słyszanym?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• akceptacji i uznania?
• przynależności i kontaktu?

19. Zaufania
    czy także chcesz więcej:

• bezpieczeństwa, pewności i stabilności?
• możliwości planowania, porządku i struktury?
• rezultatów i postępów?
• wsparcia i troski o ciebie?
• harmonii i wewnętrznego spokoju?
• empatii, bycia widzianym, bycia słyszanym?
• przynależności  i kontaktu?
• przygód, wyzwań i różnorodności?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• bezpieczeństwa i pewności?



Europejskie Centrum Edukacji Montessori 

Spójność 
życie w zgodzie z twoimi wartościami 

i poglądami

Niezależność 
robienie rzeczy samodzielnie i po 

swojemu

Energia 
zdolność do robienia tego, co 

zaspokaja twoje potrzeby

Wolność 
wyboru i podejmowania własnych 

decyzji

Przestrzeń 
fizyczna i do dokonywania własnych 

wyborów 

Wyrażania 
siebie 

myśli, powody konfliktów i uczucia, 
które chce się wyrazić

Spontaniczność
robienie lub mówienie tego, co w tym 

momencie przychodzi ci do głowy

Jakość 
życia, pracy i rzeczy 

najwyższy możliwy poziom 
zaspokojenia twoich potrzeb

Plan
Porządek 
Struktura

Jasność  
wiedzieć i rozumieć, co się wydarzyło
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22. Niezależności
    czy także chcesz więcej:

• wolnej woli, wyboru i przestrzeni?
• poczucia tożsamości, bycia sobą, wewnętrznej spójności?
• energii?
• wyrażania siebie spontanicznie i uczciwie?
• poczucia bycia wartościowym poprzez osiąganie rezultatów, 

postępów i twoich „wyższych” celów?
czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• przynależności i kontaktu?
• akceptacji i uznania?

21. Spójności
    czy także chcesz więcej:
• bycia sobą?
• niezależności, wolnej woli i wyboru?
• życia w zgodzie w twoimi wartościami i poglądami 

dotyczącymi troski o innych, wkładu w ich życie, 
rezultatów, postępów, „lepszego świata” i „wyższych” 
celów?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• akceptacji, uznania, kontaktu i przynależności?
• odpoczynku, łatwości i lekkości?

24. Wolność
    czy także chcesz więcej:
• niezależności i przestrzeni?
• poczucia tożsamości, bycia sobą, wewnętrznej 

spójności?
czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• harmonii, akceptacji i uznania?
• przynależności i kontaktu?
• efektywności, osiągania rezultatów, postępów i 

twoich „wyższych” celów?

23. Energia
    czy także chcesz więcej:
• lekkości, łatwości i efektywności?
• odpoczynku i relaksu?
• rezultatów i postępów?
• zdrowia i zaspokajania innych potrzeb fizycznych?
• zabawy, radochy i dobrego humoru?
• przygody, wyzwań, różnorodności?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• robienia postępów, osiągania rezultatów i twoich 

„wyższych” celów?

26. Wyrażania siebie
    czy także chcesz więcej:
• uczciwości i spontaniczności?
• poczucia tożsamości, bycia sobą?
• empatii, bycia widzianym, bycia słyszanym?
• kreatywności, radości, piękna i sztuki?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• harmonii, akceptacji i uznania?
• przynależności i kontaktu?

25. Przestrzeń
    czy także chcesz więcej:
• niezależności, wolnej woli i wolności wyboru?
• odpoczynku i relaksu?
• bezpieczeństwa i chronienia siebie?
• łatwości i efektywności?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• przynależności i kontaktu?

28. Jakości
    czy także chcesz więcej:
• rezultatów i postępów?
• „lepszego” świata i twoich „wyższych” celów?
• spraw, sytuacji i ludzi uczciwych i prawdziwych?
• piękna i sztuki?
• poczucia tożsamości, bycia sobą?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• energii, lekkości, łatwości i relaksu?
• radości, radochy, zabawy i dobrego humoru?

27. Spontaniczności
    czy także chcesz więcej:
• wyrażania siebie?
• poczucia tożsamości, bycia sobą?
• spraw, sytuacji i ludzi uczciwych i prawdziwych?
• łatwości, lekkości, radości, zabawy, radochy i 

dobrego humoru?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• harmonii, akceptacji i uznania?
• przynależności i kontaktu?

38. Jasność
    czy także chcesz więcej:
• pewności i zaufania?
• możliwości planowania, porządku i struktury?
• spraw, sytuacji i ludzi uczciwych i prawdziwych?

 czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• bezpieczeństwa, wolnej woli, wolności wyboru i 

przestrzeni?
• jakości, łatwości, zabawy i dobrego humoru?

37. Plan/Porządek/Struktura
    czy także chcesz więcej:
• poczucia stabilności, pewności, bezpieczeństwa i 

zaufania?
• rezultatów i postępów?
• troski o ciebie, troski o innych i wkładu w ich życie?
• efektywności, lekkości i łatwości?
• energii?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• wolnej woli, wolności wyboru i przestrzeni?
• przygód, wyzwań i różnorodności?
• spontaniczności, bycia sobą?
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Różnorodność 
coś nowego, innego

Wyzwanie  
Przygoda

Cel
powód, dla którego robisz różne 

rzeczy

„lepszy” Świat 
świat, który „lepiej” pasuje do twoich 
przekonań, wartości i wyższego celu

Piękno  
rzeczy, sytuacje, ludzie 

Rezultat 
Postęp

Uczciwość 
płynąca od ciebie lub od innych

bycie 
Prawdziwym 

rzeczy, ludzie, sytuacje

Jedność 
bycie włączanym, przyjmowanym

Stabilność 
rzeczy, na które możesz liczyć, że 
pozostaną takie same, niezmienne
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40. Wyzwania/Przygody
    czy także chcesz więcej:
• pasji, entuzjazmu i różnorodności?
• energii?
• uczenia się i rozwoju?
• zabawy, przyjemności, dobrego humoru i 

radochy?
 czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• bezpieczeństwa, pewności, możliwości 

planowania, porządku i struktury?

39. Różnorodność
    czy także chcesz więcej:
• pasji, entuzjazmu, wyzwania i przygody?
• energii?
• kreatywności, uczenia się i rozwoju?
• zabawy, radości, radochy i humoru?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• bezpieczeństwa, pewności, możliwości 

planowania, porządku i struktury?
• wewnętrznej spójności?

30. „lepszy” Świat
    czy także chcesz więcej:
• rezultatów, postępów i zaufania?
• troski o innych?
• uwagi dla znaczenia i twoich „wyższych” celów?
• poczucia tożsamości, bycia sobą, wewnętrznej 

spójności? 
    
    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• lekkości, łatwości i relaksu?
• radości, radochy i dobrego humoru?

29. Cel
    czy także chcesz więcej:
• poczucia tożsamości, bycia sobą?
• troski o innych i wkładu w ich życie?
• „lepszego świata” i jakości?
• rezultatów i postępów?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• lekkości, łatwości i relaksu?
• radości, radochy i dobrego humoru?

32. Rezultat/Postęp
    czy także chcesz więcej:
• pewność i zaufanie?
• jasność, możliwość planowania, porządku i struktury?
• kreatywności?
• troski o ciebie, troski o innych?
• „lepszego świata” i jakości?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• łatwości, lekkości i relaksu?
• radości, zabawy, radochy i dobrego humoru?
• spontaniczności, bycia sobą?

31. Piękno
    czy także chcesz więcej:
• harmonii, miłości, jedności, równowagi i 

wewnętrznego spokoju?
• poczucia tożsamości, bycia sobą?
• struktury i porządku?
• przygód, wyzwań i różnorodności?
• kreatywności i sztuki?
• spraw, sytuacji i ludzi, którzy są prawdziwi?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• efektywności, rezultatów i postępów?

34. bycie Prawdziwym
    czy także chcesz więcej:
• poczucia tożsamości, bycia sobą i wewnętrznej 

spójności?
• uczciwości?
• jakości i piękna?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• harmonii, odpoczynku, relaksu?

33. Uczciwość
    czy także chcesz więcej:
• jasności i dzielenia się?
• poczucia tożsamości, bycia sobą, wewnętrznej 

spójności?
   
    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• harmonii, akceptacji i uznania?
• bezpieczeństwa, wolnej woli, wolności wyboru i 

przestrzeni?

36. Stabilność
    czy także chcesz więcej:
• pewność, możliwość planowania, porządku i 

struktury?
• bezpieczeństwa i zaufania?
• troski o ciebie, troski o innych?
• odpoczynku, lekkości, łatwości i relaksu?

    czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być 
zaspokojona tylko kosztem:
• przygód, wyzwań i różnorodności?

35. Jedności
    czy także chcesz więcej:

• kontaktu, dzielenia się i przynależności?
• harmonii, miłości, równowagi i wewnętrznego spokoju?
• troski o innych?
• „lepszego świata”, uwagi dla twoich „wyższych” celów?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:

• bycia sobą?
• niezależności, wolnej woli i wolności wyboru?
• efektywności i osiągania rezultatów, postępów i twoich 

„wyższych” celów?
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Kreatywność Uczenie się 
Rozwój

Lekkość 
Łatwość

Efektywność 
więcej potrzeb zaspokojonych przy 

tym samym wysiłku

Radość 
cieszenie się z rzeczy, które robisz 

lub które dzieją się wokół ciebie

mieć 
Radochę 

z robienia rzeczy, które zaspokajają 
wiele potrzeb jednocześnie

Pasja  
Entuzjazm Zabawa

Humor Odpoczynek 
Relaks



Europejskie Centrum Edukacji Montessori 

42. Uczenie się/Rozwój
    czy także chcesz więcej:
• przygód, wyzwań i różnorodności?
• rezultatów i postępów?
• jakości?
• pewności, możliwości planowania, porządku i 

struktury?
• energii?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• lekkości, łatwości i relaksu?
• radości, radochy i dobrego humoru?

41. Kreatywności
    czy także chcesz więcej:
• pasji, entuzjazmu i różnorodności?
• wyrażania siebie?
• uczenia się i rozwoju?
• piękna i sztuki?
• rezultatów i postępów?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• pewności, możliwości planowania, porządku i 

struktury?

44. Efektywności
    czy także chcesz więcej:
• lekkości, łatwości, energii?
• rezultatów i postępów?
• jasności, co do najlepszego wykorzystania 

energii?
• możliwości planowania, porządku i struktury?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• jakości?
• piękna i sztuki?
• spontaniczności?

43. Lekkość/Łatwość
    czy także chcesz więcej:
• radochy, dobrego humoru i zabawy?
• efektywności, rezultatów i postępów z 

niezmienną energią?
• spontaniczności?
• pewności i zaufania?
• odpoczynku i relaksu?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• jakości, rezultatów i postępów ?
•

46. mieć Radochę
    czy także chcesz więcej:
• dobrego humoru, lekkości i zabawy?
• energii?
• działania razem, dzielenia się, kontaktu i 

przynależności?
• przygód, wyzwań i różnorodności?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• jakości, rezultatów i postępów?
• możliwości planowania, porządku i struktury?

45. Radość
    czy także chcesz więcej:
• lekkości, łatwości i relaksu?
• energii, pasji i entuzjazmu?
• działania razem, dzielenia się, świętowania, 

kontaktu i przynależności?
• równowagi, miłości, harmonii i wewnętrznego 

spokoju?
czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• opłakiwania - przeżywania smutku i żalu?

48. Zabawa
    czy także chcesz więcej:
• radochy, radości i dobrego humoru?
• kreatywności i spontaniczności?
• lekkości, łatwości i relaksu?
• energii, przygód, wyzwań i różnorodności?
• działania razem, dzielenia się, kontaktu i 

przynależności? 
czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• jakości, rezultatów i postępów?
• możliwości planowania, porządku i struktury?

47. Pasja/Entuzjazm
    czy także chcesz więcej:
• energii?
• przygód, wyzwań i różnorodności?
• rezultatów, postępów, jakości?
• świętowania i radości?
• dobrego humoru, lekkości, radości i zabawy?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• odpoczynku i relaksu?
• wewnętrznej spójności?

50. Odpoczynek/Relaks
    czy także chcesz więcej:
• energii?
• wewnętrznego spokoju, harmonii i równowagi?
• przestrzeni lub wolności wyboru?
• lekkości, łatwości i zabawy?
• jasności i pewności?
• działania razem, dzielenia się, kontaktu i 

przynależności?
czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• jakości, rezultatów i postępów?

49. Humor
    czy także chcesz więcej:
• radości i zabawy?
• energii, pasji i entuzjazmu?
• kreatywności i spontaniczności?
• lekkości, łatwości i relaksu?
• działania razem, dzielenia się, kontaktu i 

przynależności?
czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• jakości, rezultatów i postępów?
• możliwości planowania, porządku i struktury?
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Świętowanie  
pamiętanie o sukcesach i innych 

radosnych momentach

Opłakiwanie  
pamiętanie o tym, co nie przyniosło 
sukcesu i o innych nieprzyjemnych 

momentach

Równowaga 
balans, bycie fair

Spokój  
wewnętrzny

Potrzeby 
fizyczne  

ruch, sen, powietrze, jedzenie, woda

Zdrowie  
witalność, energia, w miarę 

możliwości bez chorób i bólu
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52. Opłakiwania
    czy także chcesz więcej:
• rezultatów i postępów?
• bycia widzianym, bycia słyszanym, dzielenia się, 

kontaktu i przynależności?
• lekkości, łatwości, energii?
• pewności i zaufania?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• lekkości, łatwości, energii?
• świętowania?

51. Świętowania
    czy także chcesz więcej:
• rezultatów i postępów?
• bycia widzianym, bycia słyszanym, dzielenia się, 

kontaktu i przynależności?
• lekkości, łatwości, energii?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• jakości, rezultatów i postępów?
• opłakiwania?

54. Spokój
   
• Czy chciałbyś czuć, że wszystkie twoje potrzeby 

są już zaspokojone?

• Czy czujesz, że wszystkie twoje potrzeby są już 
zaspokojone?

• Jaka (inna) potrzeba nadal prosi o twoją uwagę?

37. Równowaga
   czy szukasz równowagi pomiędzy:

• wsparciem i troską o ciebie ——— troską o innych?

• rezultatami i celami ——— lekkością i łatwością?

• odpoczynkiem i relaksem ——— ruchem, pasją i przygodą?

• pewnością i poczuciem stabilności ——— przygodą, 

wyzwaniem i        

                                                                    różnorodnością?

• byciem razem ——— niezależnością, wolnością i 

przestrzenią?

56. Zdrowie
    czy także chcesz więcej:
• energii?
• odpoczynku, relaksu, lekkości i łatwości?
• zaufania, że zdrowiejesz?
• wsparcia, troski o ciebie, bezpieczeństwa?
• zdrowia?

 czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• osiągania rezultatów, postępów i „wyższych” 

celów? 

55. Potrzeby fizyczne
    czy także chcesz więcej:
• energii?
• odpoczynku, relaksu, lekkości i łatwości?
• wsparcia, troski o ciebie, bezpieczeństwa?
• zdrowia?

czy wydaje ci się, że ta potrzeba może być zaspokojona 
tylko kosztem:
• osiągania rezultatów, postępów i „wyższych” 

celów? 


