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Kochana Kobieto!
Z wielką przyjemnością przekazuję ci workbook "Usłysz swoje potrzeby".
Podejście do potrzeb wg Porozumienia Bez Przemocy i medytacja to regularnie
stosowane (na co dzień) przeze mnie praktyki, które najbardziej zmieniły jakość
mojego życia. To znajomość potrzeb i dzięki uważności, ich widzenie, pomogły mi w
lepiej o siebie zadbać. Tym e-bookiem chciałabym się z Tobą podzielić tym cennym
podejściem.
Z potrzebami, szczególnie u kobiet, to jest duży TEMAT:-)
Jak pytam kobiety na warsztatach lub konsultacjach: "Czego w tej sytuacji
potrzebujesz?", "A jakie są Twoje potrzeby" to pada często odpowiedź "NIE WIEM".
To, w jaki sposób traktowano nasze potrzeby kiedyś, w naszym dzieciństwie ma
bezpośredni wpływ na to, jak my je traktujemy teraz oraz jakie mamy sposoby na ich
zaspakajanie. To jak społecznie i kulturowo widziane są potrzeby kobiet, ma ogromny
wpływ na to, jak my się do nich odnosimy.
Sprawdź czy któreś z doświadczeń są ci bliskie:
...raczej to mi mówiono czego ja potrzebuję,
...zawsze dorosły/starszy wiedział lepiej czego ja potrzebuję,
...moje potrzeby nie były brane pod uwagę, nie słuchano ich, ignorowano, czasami
wyśmiewano,
...nie były za bardzo ważne,
...nie byłam nauczona jak je rozpoznawać,
...potrzeby mężczyzn byłby ważniejsze i traktowane priorytetowo w stosunku do
potrzeb kobiet...
....u mnie ceniło się samowystarczalność, samodzielność i brak MARUDZENIA,
...kiedy zgłaszałam potrzeby - padał komentarz "księżniczka", jeszcze czego chcesz?
...raczej nie mówiono wprost o potrzebach"
Jeśli się rozpoznajesz w którymś, z tych doświadczeń, to spójrz proszę, że nie jest to
łatwa baza i prosta droga do rozpoznawania swoich potrzeb, uznawania, że są ważne
i w związku z tym, do ich zaspakajania.

Jednak wydaje się to szalenie istotne.
Jeśli nie znamy swoich potrzeb, to jak możemy prosić o to, czego chcemy?
Jeśli nie znamy swoich potrzeb, to jak możemy oczekiwać, że inni się domyślą?
Jeśli w końcu nie znamy swoich potrzeb, to jak możemy o nie zadbać?
Znajomość swoich potrzeb daje OGROMNĄ WOLNOŚĆ w troszczeniu się o siebie,
zwiększa szansę na doświadczanie przyjemności, radości, głębokiego spokoju.
Świadomość, jakie mam potrzeby to też odpowiedzialność, za to jak się w swoim
życiu czuję, co z własnymi potrzebami robię. A to potrafi przynieść ogromna ulgę i siłę
z poczucia wpływu.

Zapraszam cię więc do krótkiej, wspólnej drogi w eksplorowaniu tematu potrzeb.
Dbanie o swoje potrzeby to przejaw miłości do siebie, troski, bycia ważną dla siebie,
bycia DOBRĄ DLA SIEBIE.
A! I KLUCZOWE! Dbanie o swoje potrzeby nie jest egoizmem, to znaczy tylko tyle, że
siebie też włączasz w krąg uwagi, nie tylko innych. Ty też. To taki moment, kiedy
możesz spojrzeć na innych i siebie jako równie ważnych.
Życzę ci pięknego odkrywania potrzeb i dania sobie prawa do dbania o nie!
I jeśli będziesz miała pytania - koniecznie napisz do mnie.
Serdeczności dla Ciebie, Kasia
ps. jesteś świetna

Ja o potrzebach - chwila refleksji
Słyszysz słowo "POTRZEBY" i co ci się pojawia?
Sprawdź skojarzenia i to jaką masz relację z tym słowem.
Jak je rozumiesz? Jak o nim myślisz?

refleksje

Zrób mały bilans. Z łagodnością. Zobacz w jakim jesteś miejscu.
Jak w tym momencie traktujesz swoje potrzeby?
Na ile je rozpoznajesz?
Na ile je komunikujesz?
Może jest tak, że czasami ci łatwiej o nie zadbać, czasami trudniej?
Co stoi na na przeszkodzie? Czym się różnią sytuacje?

refleksje

Basic stuff - kluczowe elementy
Potrzeby będziemy rozumieć zgodnie z podejściem Porozumienia Bez Przemocy.
Czasami potocznie się mówi "potrzebuję pójść do sklepu" albo "potrzebuję coś
załatwić",
w Porozumieniu bez Przemocy "pójście do sklepu" lub "załatwienie czegoś" to
STRATEGIE - inaczej sposoby na realizację potrzeb. Potrzeby zaś są bardziej ogólne,
zbliżone w naszym języku potocznym do sposobu nazywania wartości np. potrzeba
wolności, bezpieczeństwa, bycia docenionym. Spójrz poniżej na główne właściwości
potrzeb.

UNIWESALNE
= każdy człowiek ma takie same bez względu
na płeć, wiek, kolor skóry. Dzięki potrzebom
spotykamy się w tym, co wspólne!

ZMIENNE
= są żywe, w różnym miejscu, różnym
czasie zmieniają się, znikają, wracają,
są różnej intensywności, ale są
RÓWNIE WAŻNE

ELASTYCZNOŚĆ/
WOLNOŚĆ =
jest wiele sposobów, aby
zaspokoić 1 potrzebę

Co to są
potrzeby?

MOTYW DZIAŁANIA
= wszystko, co robisz, co mówisz jest
próbą zaspokojenia ważnej dla
Ciebie potrzeby

PIĘKNO
= wszystkie potrzeby są
piękne i takie....ludzkie!

ABSTRAKCYJNE
= nie powiązane z osobą,
miejscem, czasem. na
poziomie ogólnym

LISTA
= są spisane w formie
listy, łatwiej je odkryć!

EMOCJE
to emocje informują nas czy potrzeby są zaspokojone czy nie, jeśli czujesz emocje,
które z reguły lubimy: radość, spokój, ciekawość - to jest to znak, że potrzeba jest
zaspokojona, kiedy czujesz emocje "trudne" jak złość, irytację, smutek, to znak że
jakieś potrzeby nie są zaspokojone.

Pierwsze refleksje
Na kolejnej stronie jest lista potrzeb, proszę przeczytaj je pierwszy raz bez pośpiechu.
Jakie są Twoje pierwsze wrażenia, spostrzeżenia kiedy czytasz listę?

refleksje
Potem przeczytaj je ponownie, mając w pamięci pomocnicze pytania..
Czy jakaś potrzeba zwróciła Twoją uwagę? W jakiś sposób Cię "woła"? Jak myślisz
dlaczego? Zaznacz tą potrzebę. Przyda się za chwilę.
Jakie emocje wzbudzają w Tobie potrzeby, które kolejno czytasz? Wszystkie takie
same czy może się czymś różnią?
Czasami niektóre potrzeby bardziej lubimy, a do niektórych czujemy niechęć, albo
uważamy je za mało istotne. Spójrz na listę i sprawdź czy tak jest u ciebie. Emocje,
które wywołuje dane potrzeba mogą wpływać na to, w jaki sposób ją potem
traktujemy, na ile ją uwzględniamy i się do niej "przyznajemy". Jeśli np. wysoko
w wartościach mamy pracowitość, to taka potrzeba związana z odpoczynkiem,
łatwością może się wydać nam "banalna". Jeśli jakąś z potrzeb oceniamy
negatywnie - warto się przyjrzeć temu bliżej.

refleksje

LISTA POTRZEB
POTRZEBY FIZYCZNE

RADOŚĆ ŻYCIA

Pożywienia
Wody
Schronienia
Ruchu
Odpoczynku
Snu
Wyrażania swojej seksualności
Dotyku
Bezpieczeństwa fizycznego
Powietrza

Zabawy
Humoru
Radości
Łatwości
Przygody
Różnorodności /urozmaicenia/Inspiracji
Prostoty
Spokoju/dobrostanu
Komfortu / Wygody
Nadziei

KONTAKT Z SOBĄ

KONTAKT Z INNYMI

Autentyczności
Wyzwań
Uczenia się
Jasności
Świadomości
Kompetencji
Kreatywności
Integralności
Samorozwoju/Wzrostu
Wyrażania siebie
Samoakceptacji
Szacunku dla siebie
Osiągnięć
Prywatności
Sensu
Bycia obecną

Poczucia sprawczości i
wpływu
Spójności
Rozwoju
Stymulacji, pobudzenia
Zaufania
Świętowania zaspokojonych
potrzeb, spełnionych marzeń
Opłakiwania
niezaspokojonych potrzeb
Celu
Zaufania
Ciepła
Otuchy/troski
Miłości
Intymności

Siły grupowej
Współpracy/wsparcia
Wzajemności
Bycia słyszaną
Dawania
Brania
Zaangażowanie
Uwagi
Czułości
Współczucia
Uznania/przyjęcia
Zapewnienie/pewności
Bliskości
Dotrzymywania umów
Bycia wziętą pod uwagę
Docenienia

HARMONIA

AUTONOMIA

Piękna
Łatwości
Kontaktu z Przyrodą
Spójności
Porządku
Pokoju
Przewidywalności
Balansu
Porządku

Wybierania własnych planów, celów i
marzeń, wartości
Wybierania własnej drogi prowadzącej do
ich realizacji
Wolności
Przestrzeni
Spontaniczności
Niezależności

Zobaczmy jak to działa - rozgrzewka
Wg Porozumienia bez Przemocy każde nasze działanie jest wyrazem jakieś potrzeby.
Jeśli czytasz tego e-booka, to zaspokajasz tym jakąś ważną dla siebie potrzebę...może
inspiracji? może odpoczynku? troski o siebie? Podobnie jest z innymi działaniami
obecnymi w Twoim życiu.
Skupmy się najpierw na tym jakie działania przyniosły ci satysfakcję, radość, poczucie
szczęścia i zapisz je w prostokącie, a obok zapisz wszystkie potrzeby jakie każde z
tych doświadczeń ci zaspokoiło. Zerknij na ściągę w postaci listy potrzeb. Owocnej
refleksji!

A teraz inaczej. W 3 różowych kołach (na kolejnych kartkach) zapisz 3 potrzeby,
które zwróciły Twoją uwagę, kiedy przeglądałaś listę, albo 3 potrzeby, które teraz
czujesz, że nie są zaspokojone i napisz swoje ulubione pomysły na realizację tych
potrzeb. Tam gdzie linia ciągła - absolutnie ulubione, tam gdzie linia przerywana mniej ulubione, ale nadal!

Jeśli wybrałaś potrzeby, które nie są zaspokojone to może kiedy już masz strategie,
sposoby jak je zaspokoić, to któryś z nich wdrożysz? Sprawdź czy jest coś, co możesz
zrobić dla siebie. Jeśli nie jest możliwe jakieś działanie w pełni to może zrobisz mały
krok ku temu?

Jak odkrywamy potrzeby?

Co my lę?

Co czuję?

Ach! już wiem czego potrzebuję !

Droga do potrzeb wiedzie przez świadomość
treści własnych myśli i rozpoznawanie emocji.
Tak myślę i to czuję, BO POTRZEBUJĘ!

WSKAZÓWKA NR 1 : EMOCJE
To emocje są często pierwszą wskazówką o zaspokojonych i niezaspokojonych
potrzebach. JEŚLI POTRZEBY SĄ ZASPOKOJONE POJAWIA SIĘ NP.:

euforia
błogość
spokój
podniecenie
szczęście
rozbawienie
entuzjazm
zadowolenie

ekscytacja
sympatia
satysfakcja
odprężenie
ożywienie
serdeczność

czułość
beztroska
spełnienie
docenienie
przyjemność
współczucie
zachwyt
wdzięczność
wesołość

JEŚLI POTRZEBY SĄ NIE ZASPOKOJONE POJAWIA SIĘ NP.:
wzburzenie
frustracja
nienawiść
irytacja
wściekłość
wkurzenie
gniew
zdenerwowanie
rozdrażnienie
zniecierpliwienie
zacietrzewienie
oburzenie
niechęć pogarda
desperacja
furia
uraza

zawód
gorycz
rozpacz
żal
melancholia
zmartwienie
przybicie
depresja
apatia
żałoba
przygnębienie
ból
zranienie
przygaszenie
zmęczenie

niepokój
lęk
przerażenie
panika
obawa
niepewność
zagubienie
wahanie
popłoch
zaskoczenie
zakłopotanie

WSKAZÓWKA NR 2: MYŚLI
PRZYKŁAD 1. Załóżmy, że jesteś na warsztatach rozwojowych. Zauważasz, że
pojawiła się radość (więc wiesz, że jakaś potrzeba jest zaspokojona). Jaka?
Patrzysz jakie myśli się pojawiają:
Wersja 1
Myślę: To niesamowite, ile się dowiedziałam!
Zaspokojone potrzeby:: rozwoju, inspiracji?
Wersja 2
Myślę: Wow! Ale świetni ludzie tutaj są!
Zaspokojone potrzeby: relacji, kontaktu, wymiany?
Wersja 3
Myślę: W końcu nic nie muszę...gotować, sprzątać, ogarniać roboty...luuuuzzzzz, mogę
skupić się tylko na sobie.
Zaspokojone potrzeby: odpoczynku, swobody, troski?

Przykład 2.
Załóżmy, że Twój partner /partnerka nie zrobił/a zakupów, tak jak rozmawialiście
dzień wcześniej. Zauważasz, że czujesz: irytację, złość, bezsilność. Te emocje to znak,
że jakieś potrzeby nie zostały zaspokojone. Jakie? Pomagają to odkryć myśli:
Wersja 1
Myślę: Dlaczego zawsze to ja muszę o wszystkim myśleć!? zamiast ogarnąć temat i
mieć z głowy to będę się teraz z tym bujać! Nici z kolacji, którą zaplanowałam!
Może potrzebuję: Współodpowiedzialności, łatwości, wsparcia, realizacji planów
Wersja 2
Myślę: Umawiamy się i to kompletnie nie ma sensu! Można gadać, powtarzać i nic!
Mam chodzić za nim i prosić sto razy jak się prosi małe dziecko?!
Może potrzebuję: dotrzymywania umów, pewności, poczucia sensu, skuteczności,
zaufania

W obu przykładach uczucia są podobne, dopiero dialog wewnętrzny, nasze myśli,
dają nam jasną wskazówkę, o co nam chodzi. Dlatego warto pamiętać, że osądy,
interpretacje, nasze żądania mogą być świetną informacją, co jest dla nas istotne.
To one pomagają doprecyzować, o jakie potrzeby chodzi. To zaproszenie, aby
traktować myśli nie jako instrukcję do tego, jak działać, czy co jest jedyną prawdą,,
ale jako informacje pomagające nam odczytać nasze potrzeby.
Dzięki temu, że tłumaczymy je na język potrzeb - wzbogacają rozumienie nas
samych.
Moje refleksje, spostrzeżenia, wątpliwości, pytania (zapraszam też w razie czego
do kontaktu ze mną)

Moje refleksje

Pytania - wskazówka nr 3
W przypadku ZASPOKOJONYCH POTRZEB pomocne w ich identyfikacji
mogą być pytania:

O jakie potrzeby teraz się troszczę?
O jakie potrzeby tym działanie zadbałam?
Co dzięki temu zyskałam?
Czego dzięki temu doświadczyłam?
Co jest w tym wspaniałe?
Co mi to dało?
Co dzięki temu mam?

W przypadku NIEZASPOKOJONYCH POTRZEB pomocne w ich
identyfikacji mogą być pytania:

Czego potrzebuję?
Za czym tęsknię?
Co by mi przyniosło ulgę?
Co jest dla mnie kluczowe?
Czego innego chcę doświadczać?

Praktyka
Jeśli masz chęć zapraszam cię do refleksji nad różnymi obszarami Twojego życia np.
najbliższych relacji, pracy, rodziny itp i tym, jakie potrzeby na ten moment są
zaspokojone, jakie nie. Wpisz dowolne obszary, zauważ w jaki sposób Ty o nich
myślisz, jak je dzielisz. Możesz przyjrzeć się 1 obszarowi lub wszystkim jakie
wyodrębnisz. Koniecznie zerkaj na listę potrzeb.

Obszar 1...................................
potrzeby zaspokojone

potrzeby niezaspokojone

Obszar 2................................
potrzeby zaspokojone

potrzeby niezaspokojone

Obszar 3:...........................
potrzeby zaspokojone

potrzeby niezaspokojone

Obszar 4:...........................
potrzeby zaspokojone

potrzeby niezaspokojone

Obszar 5.:..........................

Nie mam pojęcia, o co mi chodzi!
Nie wiesz o jaką potrzebę Ci chodzi? Trochę takie "Nie wiem o co mi chodzi, ale
chodzi mi o to bardzo"? To zupełnie normalne! Tutaj parę dodatkowych wskazówek
dla Ciebie.
PIERWSZE: Upewnij się, że wyłapałaś wszystkie osądy, myśli i interpretacje.
Czasami mamy poczucie, że "nie możemy oceniać", że ocenianie jest złe i to
powoduje, że się blokujemy. W Porozumieniu Bez Przemocy osądy służą lepszemu
zrozumieniu siebie. Zamieniamy je w wartościowe informacje o NAS SAMYCH. Pod
tym tekstem znajdziesz praktykę "Przetłumacz osądy na potrzeby",, która cię
przeprowadzi przez zamianę osądów na bardziej wartościowe informacje - może
będziesz chciała z niej skorzystać.
Możesz wtedy wypisać każdy osąd i zastanowić się jaka stoi za tym potrzeba..
Na przykład jeśli ktoś mówi:: "Ten człowiek mówi jedno, a robi drugie!"
Jaka potrzebę może tym wyrażać? --> zrozumienia, z czego to wynika,, jasności jak
jest naprawdę, czego chce, potrzeba transparentności, jasności, co do powodów,
przyczyn takiej sytuacji, bezpieczeństwa, pewności , zaufania - że możesz na tą osobę
liczyć.
DRUGIE: Wyobraź sobie stan pożądany. Pomyśl o sytuacji i wyobraź sobie
najlepszy scenariusz - jak byś chciała, żeby ta sytuacja się zakończyła..
Np. wchodzę do domu, a tam dziecko robi totalny chaos...
Jak bym chciała, żeby ta sytuacja się zakończyła?
Scanario 1: Kładę się na kanapie, a tata z dzieckiem sprzątają
Potrzeba: odpoczynku (kanapa), wsparcia i łatwości (zajmuje się tym partner
i dziecko)
Scanario 2: Chciałabym, żeby to nigdy nie miało miejsca, bo umówiliśmy się, że nie
będzie tego robił
Potrzeba: dotrzymywanie umów i zaufania (umówiliśmy się), ulgi (aby to się
w ogóle nie zdarzyło)

Nie wiem, o co mi chodzi!
.Scenario 3: Widzę jak moje dziecko podbiega, przeprasza mnie i
tłumaczy skąd się ta cała sytuacja wzięła.
Potrzeba: jasności (tłumaczy) szacunku, (przeprasza), poczucia, że jestem
ważna i brana pod uwagę (podbiega, tłumaczy, zauważa, że przyszłam)
TRZECIE: Może doświadczasz wielkiej intensywności emocji? Czasami
ogrom złości, irytacji, gniewu czy smutku utrudnia nam kontakt z
potrzebami, jesteśmy skłonni wtedy więcej myśleć, o tym, ,co dana
osoba zrobiła lub czego nie zrobiła, skoncentrowani jesteśmy na naszym
bólu.
Wtedy usiądź i zrób praktyki, które dobrze znasz z kursu np. przerwę na
samowspółczucie, lub kojący dotyk, skieruj w stosunku do siebie
łagodzące słowa lub jeśli energii jest bardzo dużo - spróbuj ją wyładować
w ruchu. Możesz też usiąść i wypisać wszystkie emocje - nazwać je.
Pomocne może być także spotkanie i opowiedzenie o trudnościach
zaufanej osobie. Ważne tylko, abyś wybrała kogoś kto wysłucha, obejmie
akceptacją, nie będzie osądzał, radził. Osobę w towarzystwie, której
doświadczysz empatii.

CZWARTE: Może potrzebujesz po prostu więcej czasu? Wtedy zadaj
sobie pytanie "O co mi chodzi?", "Co tu jest dla mnie takie ważne?" i
przypominaj sobie o nim co jakiś czas....Czasami potrzeby są głęboko
ukryte. I zajmuje trochę czasu, aby wyszły na powierzchnię. Nie popędzaj
się. W dochodzeniu do potrzeb praktycznie nigdy nie chodzi o to, aby
starać się za bardzo...raczej odpuszczamy, zadajemy pytanie i czekamy,
co się pojawi.

Nie wiem, o co mi chodzi!
.
PIĄTE: Może osądzasz potrzeby, które masz? Może być, że na mniej lub
bardziej

uświadomionym

poziomie

uważasz,

że

"pfffff

potrzeba

uznania...znowu, ile można?) albo "potrzeba przynależności...i co jeszcze?"
Sprawdź relacje z potrzebami....to naprawdę bardzo ludzkie mieć je
wszystkie.

Twoje refleksje

Praktyka
Przetłumacz osądy na potrzeby!
aby mieć więcej kontaktu z sobą, lepiej rozumieć, o co mi chodzi
mieć większe prawdopodobieństwo realizacji tego, co dla ciebie ważne,
mieć dostęp do większej ilości rozwiązań,
mieć szansę, na budowanie bliskości,
zwiększyć szansę na bycie wysłuchaną i zrozumianą przez siebie i innych:-)

Twoja sytuacja. Wybierz sytuację, w które chcesz zobaczyć, o co ci chodzi, odkryć
swoje potrzeby. Może taką, w które masz dużo osądów, ocen na swój temat lub na
temat kogoś innego

Wypisz wszystkie myśli, osądy, jakie przychodzą ci do głowy. O sobie,
o innych, o sytuacji. W Porozumieniu bez Przemocy osądem jest myśl,
w której jest założenie, że jest jakieś właściwe i niewłaściwe zachowanie, założenie,
że jest dobre lub złe zachowanie. Czasami się to przejawia też na poziomie języka np.
powinna, muszę, trzeba...
np. Kiedy myślisz.: "Tu jest zbyt głośno!!" zakładasz, że jest jakiś standard, który jest
właściwy dla głośności. Czasami jest w tym też takie założenie, że wszyscy mają ten
sam standard.
Albo "On powinien przestać tyle gadać" zakładany, że jest jakaś właściwa ilość tego,
ile się mówi"

Teraz przyjrzyj się sytuacji - co się realnie wydarzyło. Stawiasz kamerę i co ona
widzi/słyszy? Skup się na tym, co się wydarzyło oddzielając zdarzenie od twoich
interpretacji.

A teraz pomyśl, jakie potrzeby stoją za każdym osądem, który napisałaś. Czasami
osądy są bardzo ogóle i potrzebujemy więcej jasności i zrozumienia, co się dla nas za
tym kryje...np. to jest totalny brak szacunku! Co masz dokładnie na myśli?
Ależ on jest nieogarnięty! Co masz dokładnie na myśli? Dzięki temu będziesz miała
szansę zobaczyć wszystkie swoje ważne potrzeby!

Praktyka docierania do najgłębszej
potrzeby
Bardzo lubię to ćwiczenie, robię je regularnie dla siebie i na warsztatach. Będziesz
potrzebowała na nie ok 15 min w ciszy i spokoju.
Zamknij oczy, weź parę głębszych oddechów, zadbaj o to, abyś wylądowała, była w
ćwiczeniu, nie myślała o przeszłości (bo jej już nie ma ma) i o przyszłości (bo jej
jeszcze nie ma). I zadaj sobie pytanie:
Za czym NAJBARDZIEJ W ŻYCIU tęsknię? Czego najbardziej potrzebuję? KAŻDĄ
ODPOWIEDŹ ZAPISUJ. Zadawaj sobie to pytanie przez 5 minut. Pozwól, aby pytanie
się trochę w Tobie rozgościło i sprawdź jakie odpowiedzi przychodzą jako pierwsze.,
drugie, kolejne....WSZYSTKO ZAPISUJ.

w
o
p
d
O

i
z
ied

Za czym najbardziej tęsknię?
Spośród zapisanych odpowiedzi wybierz 3, które są ci z jakiś powodów najbliższe, może
najintensywniej je czujesz?

Spośród zapisanych 3 odpowiedzi teraz wybierz jedną, najważniejszą.
Moja najważniejsza na ten moment tęsknota, to....
Możesz ją powiedzieć kilka razy na głos i zapisać.

Przez chwilę zamknij ponownie oczy i wyobraź sobie jak ta potrzeba, TĘSKNOTA jest
realizowana, co obserwujesz, jakie zachowania, jakie emocje, jakie osoby wokół
ciebie? Kiedy będziesz gotowa zadaj sobie pytanie:
CO BY MI TO DAŁO JAKBYM TO MIAŁA?
Co by mi dało to, że bym tą tęsknotę zaspokoiła?
Zapisz wszystkie odpowiedzi. Po spisaniu ich, przeczytaj je wszystkie i zobacz jakie
emocje się pojawią, daj im chwile uwagi, pobądź z nimi.

Zamieszajmy w rzeczywistości :-)
Jakie są opcje realizacji tej potrzeby? Jakie masz na to pomysły? Wypisz wszystkie,
nawet te najbardziej szalone. A potem...pomyśl, co możesz i chcesz realnie zrobić.
Duży lub mały krok. Nieważne jaki, ważne, że Twój:-)

Moja refleksja po ćwiczeniu

No dobra...
...ale czym rozpoznam, że odkryte potrzeby to "te"?
Odkrywając potrzeby czasami:
możemy mieć takie poczucie "to jest to!", "o to mi chodziło!",
czujemy rodzaj ulgi, lekkości,
uwalnia się napięcie w ciele,
pojawia się odpuszczanie...

...ale co potem?
Kiedy odkryjesz potrzeby są 3 wyjścia

ZASPOKAJASZ

To najprzyjemniejsze wyjście z sytuacji...
Uruchamiasz kreatywność i znajdujesz co najmniej 1 , a już
najlepiej to 2 sposoby na zaspokojenie potrzeby samodzielnie lub prosząc kogoś. Im więcej potencjalnych
rozwiązań, tym większa szansa, że potrzeba zostanie
zaspokojona.

ODKŁADASZ

Uświadamiasz
sobie,
że
masz
potrzebę,
którą
w obecnych warunkach, w tym czasie, trudno będzie
zaspokoić, ale poczekasz na dobry moment. Masz potrzebę
"z tyłu" głowy i wrócisz do niej w odpowiednim czasie np
chcesz zostać wysłuchana, ale widzisz, że wszyscy się
śpieszą - "zawieszasz" potrzebę na moment, kiedy będzie
spokojniej.

OPŁAKUJESZ

Uświadamiasz sobie, że potrzeba nie może być
zaspokojona, ani odłożona na później, a szczególnie nie
może być zaspokojona w sposób, który jest przez ciebie
wybrany. np. kiedy kochamy bez wzajemności, chcemy aby
partner był "strategią" na nasze potrzeby, a on nie chce, lub
nie potrafi, albo kiedy jesteś mamą i potrzeby dziecka
bywają ważniejsze.

Praktyka
Spójrz na ćwiczenie, w którym analizowałaś główne obszary swojego życia pod
kątem

zaspokojonych

i

niezaspokojonych

potrzeb.

Zatrzymaj

się

przy

niezaspokojonych potrzebach i przeanalizuj, co z nimi możesz zrobić...zaspokoić,
odłożyć na później czy opłakać? Zachęcam podziel je na te 3 opcje, aby mieć jasność,
ale także odzyskać poczucie wpływu i zobaczyć swoją odpowiedzialność za to, co
robimy ZE SWOIMI POTRZEBAMI.

ZASPOKAJAM

ODKŁADAM

OPŁAKUJĘ

Zapraszanie innych do naszego życia
Czasami kiedy odkryjemy jakąś potrzebę, chcemy, żeby do jej realizacji przyczyniła
się konkretna osoba. W ten sposób zapraszając ją do udziału w naszym życiu.

Wtedy możemy sformułować prośbę i ją zakomunikować. Ważne, aby:
prośba odnosiła się do naszych potrzeb i jej realizacja je zaspokajała
była podana w pozytywie, czyli mówimy, co chcemy, a czego nie chcemy (np.
zamiast "proszę przestań krzyczeć" mówimy "proszę mów spokojnie"
była konkretna (np. zamiast "potrzebuję więcej przestrzeni" mówimy "chcę pobyć
sama przez jeden wieczór, np. od 19.00 i możemy spotkać się rano na śniadaniu,
czy mógłbyś zabrać dzieci i przygotować je do snu? A ja się zamknę w pokoju
obok, albo wyjdę...?"
jak druga strona ją usłyszy to wie co ma robić, a nie się domyślać:-)

A oto kilka przykładowych sformułowań, których używam, aby
powiedzieć o potrzebach i sformułować prośbę. To nie wyczerpuje
opcji. Mam nadzieję, że będzie inspiracją.
1.Ważne jest dla mnie xxxx (tu potrzeba), możesz następnym razem (tu prośba)
np. Ważne jest dla mnie, że jak się umawiamy, to rzeczywiście się to dzieje, czy
mógłbyś następnym razem to zrobić, a jeśli nie dajesz rady to dać mi znać na 2 dni
przed?
2. Wszystko bym oddała za.....(potrzeba), poratujesz mnie i zrobisz... (prośba)
np.Wszystko bym oddała za to, żeby szybko stąd wyjść i zadbać o punktualność,
poratujesz mnie i ogarniesz, to co zostało?
3. Chciałabym zadbać o xxxx, moglibyśmy razem....?
np. Chciałabym zadbać o nasz wspólny czas, moglibyśmy pójść tam razem i skupić
się na rozmowie o tym, co się ostatnio u nas działo? Jestem bardzo ciekawa co u
ciebie i z chęcią powiem co u mnie!!!!
4. Zależy mi na....., mógłbyś xxxx
np. Zależy mi na wzajemnym szacunku, mógłbyś zamiast "baby" mówić "kobiety"?

Mam do Ciebie prośbę
Spójrz na swoje niezaspokojone potrzeby w różnych obszarach życia. Może
chciałabyś sformułować prośbę, do jakiejś konkretnej osoby, aby wsparła cię w ich
realizacji?

1.Potrzeba..............
Prośba:

2. Potrzeba:
Prośba.....................

3.Potrzeba..............
Prośba:

4. Potrzeba:
Prośba.....................

5.Potrzeba..............
Prośba:

6.Potrzeba:
Prośba.....................

Konflikty we mnie
Rozpoznajesz ten stan?
przed podjęciem decyzji, kiedy w głowie odzywają się
"za" i "przeciw",
kiedy mam podjąć działanie niezgodne z wartościami,
które zostały mi przekazane jak byłam dzieckiem
kiedy mam podjąć nowe działanie ,
między powinnam a chcę/marzę o...
I pewnie w kilku innych sytuacjach....

Po co pielęgnować w sobie wojnę? Może lepiej stworzyć takie warunki do rozmowy
wewnętrznej, które ci służą. I zawrzeć pokój, prawda?
Jakie warunki będą sprzyjały wewnętrznej rozmowie? Może szacunek dla obu
głosów? Może czasami przestrzeń, aby powiedziały o co im chodzi? Może odkrycie
potrzeb za każdym z nich? Ciekawość na każdy z nich? Przez chwilę wstrzymanie się
od oceny, umniejszania, któregoś głosu, nawet jeśli argumenty wydają się czasami
niezrozumiałe?
Ja w czasie konfliktów wewnętrznych "bawię się" we wchodzenie w role, mam takie
kroki, przez które przechodzę i zwykle wspierają mnie, albo rzucają inne światło na
sprawę. Za każdym razem jak słucham się uważnie, wzrasta mój szacunek do mnie
samej. To przyjemne uczucie. Jeśli będziesz w wewnętrznym konflikcie to może
będziesz chciała sprawdzić:-)
Krok 1:
Lubię nazwać dla łatwości głosy w mojej głowie (czytam to i widzę, że to
śmiesznie brzmi:-) Nie po to, aby etykietować i ośmieszać, albo, że słyszę
głosy, których nie ma;-) tylko dla porządku w czasie rozmowy. To
wprowadza mi więcej jasności jakie są "strony konfliktu". Jeśli ci się podoba
ten pomysł, to nazwij strony w sposób, który najlepiej oddaje ich intencję,
charakter
Głos 1 to.....................................................................................
Głos 2 to....................................................................................
Jeśli nie chcesz, to możesz na potrzeby ćwiczenia strony nazywać "głos 1",
"głos 2"

Krok 2
Najpierw zaproś głos 1:
1. Wysłuchaj go w pełni. Zapisz osądy, wątpliwości,
argumenty.
2. Zapytaj go o emocje
3. Przetłumacz każdy zapisany osąd na potrzebę.
Kiedy padnie już wszystko, co pierwszy głos chciał
powiedzieć - dopiero przejdź do drugiego głosu.

Krok 3
Skup się teraz na głosie 2:
1. Wysłuchaj go w pełni. Zapisz osądy, wątpliwości, argumenty.
2. Zapytaj go o emocje
3. Przetłumacz każdy zapisany osąd na potrzebę.

Krok 4
Po wysłuchaniu obu głosów jakie masz refleksje?
Czy można te potrzeby jakoś pogodzić? Może wymyślić strategię, która
obejmie realizację potrzeb obu stron? A może rozłożyć ich zaspokajanie
w czasie? Którąś potrzebę odłożyć na półkę? Którąś opłakać?

Dziennik potrzeb
Na kolejnej stronie znajdziesz tabelkę, która może stać się Twoim
"dziennikiem potrzeb". Przygotowana jest na tydzień, możesz
wydrukować ją tyle razy ,ile tygodni chcesz prowadzić obserwację.
Możesz też zrobić sobie dziennik w każdej innej formie np prowadząc
zeszyt, chodzi o intencję obserwowania siebie i swoich reakcji., o coraz
lepsze poznawanie siebie i swoich potrzeb.

Na koniec każdego dnia pomyśl sobie o zdarzeniu, które cię poruszyło,
było ważne, na które zwróciłaś uwagę.
Zastanów się jakie emocje to zdarzenie wywołało, co było bezpośrednim
bodźcem (może ktoś coś powiedział, zrobił?), co myślałaś, jakie miałaś
odczucia w ciele i jakie związane z tą sytuacją potrzeby.
Odkrywczego spojrzenia na siebie życzę!
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Zbieranie plonów
To co? Czas na podsumowanie naszej przygody.
Zbieranie planów to moment refleksji i uznania
dla siebie, wyłuskania, co jest tym, co zabieram
dla siebie z tego kursu. Zapraszam cię do refleksji
w oparciu o Twoje potrzeby.

1. Jakie Twoje potrzeby zostały zaspokojone podczas uczestniczenia
w kolejnych lekcjach? Co celebrujesz?

2. Co konkretnie przyczyniło się realizacji tych potrzeb?

3. Jakie potrzeby nie zostały zaspokojone?

4. Być może jest szansa, aby o nie jeszcze zadbać? Np. kontaktując się z mną?:-)

Dziękuję za Twoje
zaangażowanie

KASIA URBANIAK

WWW.KATARZYNAURBANIAK.PL
KONTAKT@KATARZYNAURBANIAK.PL

TEL. 531 000 089

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek formie tylko
za zgodą autorki. MUDITA Katarzyna Urbaniak

