
 

 

 

 
 



 

Bo złość: 

 Ostrzega 

 Informuje 

 Daje jasno znać 

 Domaga się 

 Prosi bez ceregieli… 

ZOBACZ, co jest… 

 Ignorowane 

 Pomijane 

 Odrzucane, a… 

Życiowo dla Ciebie ważne teraz, jak NIC INNEGO! I wiedząc to, jak dokończysz poniższe zdania? 

 

? Gdy złość zbliża się, to… 

 

Robię: 

Mówię: 

Myślę, że… 

 

 

? Gdy złość odchodzi, to… 

 

Robię: 

Mówię: 

Myślę, że… 



A dodatkowo poobserwuj siebie i swoją złość przez najbliższych siedem dni i zaznacz „v” w tabeli 

za każdym razem, kiedy wydarzy się coś, co pasuje do zawartego w niej opisu… 

Ale mnie wytrąciło z równowagi. Co prawda 

nic się potem nie wydarzyło strasznego, ale 

męczyło mnie ze trzy godziny. 

 

 

 

To nie było przyjemne dla żadnej ze stron, no, ale 

daliśmy radę i wciąż ze sobą rozmawiamy. 

Wkurzyłam się, chociaż nic nie powiedziałam. 

Nie mam odwagi ani ochoty dalej na ten temat 

dyskutować. Nie chcę nawet spotkać się, 

przynajmniej przez jakiś czas. 

 

 

 

Nie opanowałam się. Powiedziałam coś, czego 

teraz bardzo żałuję. 

 



Tak się dzieje, bo ZŁOŚĆ: 

 Zna Twoje najskrytsze wrażliwe punkty. 

 Nie zgadza się na ignorowanie. 

 Daje odwagę do stanięcia po swojej stronie.  

Bo nie chodzi o to, że ona jest, tylko o to, jak ją wyrażamy, czyli… 

1. Na jakim etapie jej odczuwania. 

2. Za pomocą, jakich słów i gestów. 

3. Na ile w połączeniu z tym, co jest dla nas ważne. 
 

 

 A… 



 

Twoja aktualna potrzeba życiowa, to… 

 

 Autonomia 

 Pewność 
 Tożsamość 

 Niezależność 

 Osiągnięcia 
 Humor 

 Struktura 

 Uwaga 
 Dotyk 

 Porządek 

 Szczęście 
 Sens 

 Świętowanie 
 Wymiana 

 Hojność 

 Odpoczynek 

 Otwartość 
 Inicjatywa 

 Cisza 

 Spokój 
 Odwaga 

 Autentyczność 

 Ochrona 
 Przestrzeń 

 Szacunek 

 Zabawa 
 Przynależność 

 Radość życia 
 Elastyczność 

 Wsparcie 

 Wiedza 

 Lekkość 
 Miłość 

 Kontakt 

 Prywatność 
 Relacje 

 Rozwój 

 Tolerancja 
 Akceptacja 

 Uznanie 

 Sprawność 
 Moc 

 Harmonia 
 Radość 

 Ład 

 Intymność 

 Bezpieczeństwo 

 Swoboda wyrażania 
siebie 

 Spontaniczność 

 Wspólnota 

 Kreatywność 

 Współczucie 

 Przyjemność 

 Zaangażowanie 

 Niezawodność 

 Dokonywanie 
wyborów 

 Odpowiedzialność 



 Zaufanie 

 Swoboda  
 Współpraca 

 Pomoc 
 Trwałość 

 Empatia 
                  

 Integracja 

 Równowaga 
 Partnerstwo 

 Porozumienie 
 Oryginalność 

 Optymizm            

 Wolność 

 Siła 
 Prostota  

 Czułość 
 Ruch  

 Bliskość      

 Współtworzenie 

 Nowe doświadczenia 

 Różnorodność 
 Samorealizacja 

 Być zauważoną 
 Bycie wysłuchaną 

 
Potrzeby neurowegetatywne: oddychanie, uderzenia serca, eliminacja  

Potrzeby fizjologiczne: pożywienie, picie, sen, reprodukcja 

 

 

 

 

 

 

Bo złość to WIADOMOŚĆ od Twojego 

systemu wartości, o tym, że jedna z 

potrzeb właśnie została wzięta pod uwagę 

zdecydowanie inaczej, niż sobie tego życzysz. 



 

> Bo złościsz się nie, dlatego, że telefon nie działa, tylko, dlatego, że potrzebujesz łatwości, kontaktu 

z innymi, bezpieczeństwa, albo mocy. 

> Nie złościsz się, dlatego, że kawy w ekspresie nie ma, tylko, dlatego, że potrzebujesz odpoczynku, 

porządku albo współtworzenia… 

> Nie złościsz się, dlatego, że drukarka nie działa, tylko, dlatego, że ważne dla Ciebie jest sensowne 

wydatkowanie swojej energii, pewność albo dotrzymywanie umów.  

Zgadzasz się? A gdyby złość mogła mówić ustami Twoich wartości, zasad i reguł, to… Jakie inne 

słowa padłyby w chwili krzyku, docinania, szarpania, rzucania, trzaskania, bluzgania? 

 

1. 

2. 

3. 

Dlatego… 



Warto pamiętać, że złościmy się, bo coś na jakiś temat myślimy. I pod tymi myślami często 

skrywają się bezsilność, bezradność, smutek, rozczarowanie, rozgoryczenie albo rozżalenie. I 

wynikają one nie z tego, że ktoś coś robi lub nie robi, a z naszej niezaspokojonej potrzeby życiowej. 

  

  



A wyciszenie daje nam empatia, czyli szczere wyrażanie siebie i uważne słuchanie rozmówcy 

według czterech kroków Komunikacji Serca, które polega na opisywaniu faktów, wyrażaniu 

związanych z nimi uczuć, połączeniu z potrzebą, z jakiej wynikają, i umówienie się na działanie. 

  

  



  

Nazywam się Aga Kaźmierczak. I jako przewodniczka po relacji ze sobą pomagam kobietom 

wrażliwym lepiej się rozumieć i prawdziwiej żyć, nawet, jeśli w działaniu kręcą się w kółko. Uczę 

języka serca, czyli takiego sposobu rozmawiania, który… 

 Porządkuje myśli.  

 Pomaga złapać dystans i…  

 Przywraca energię do działania.  

Moim hasłem przewodnim jest U/słyszeć Siebie, bo głęboko wierzę, że dzięki jasności, najpierw, 

o co nam samym chodzi, w relacjach z innymi jesteśmy swobodnie prawdziwe, a w życiu szczęśliwe. 

Na co dzień wychodzi mi to raz lepiej, a kiedy indziej mało fajnie…  



Jednak akceptuję to, bo kształtowanie świadomości siebie to proces, w którym tak samo Ty, jak i 

Ja, mamy prawo do potknięć i błędów. Ważne, żeby każdego dnia próbować jeszcze raz. Więcej o 

mnie i moich działaniach znajdziesz tutaj >>> 

 

Serdecznie zapraszam i do spotkania!  

 

https://uslyszecbyzrozumiec.pl/

