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Rozmowa w sytuacji bezsilności
ABC pomagania



Gdy spotyka nas coś większego od 
naszych możliwości poradzenia sobie



Przygotowanie do słuchania
Jak słuchać by słyszeć, a nie tylko odpowiedzieć

• STOP! Najpierw ja


• Z jaką emocją idę pomagać?


• Konfrontacja wyobrażeń


• Czego nie chcę słuchać?



Kim jest uchodźca?
Opisz taką osobę, co myśli, czuje, jakie ma potrzeby i postawy
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Emocje przed ocenami
jak koncentrować rozmówców na tym co czują, a nie na tym co powinno się zrobić

• Dojrzały dorosły i drugi mózg


• Uczucia są zaraźliwe, zatem spokój też.


• Niewerbalne przywitania [ćwiczenie]


• Redukowanie napięcia


• Koncentracja na sytuacji tu i teraz, oparcie w dowodach


• Jeśli mówią jest ok



Przywitaj się bez słów
Ćwiczenie z tworzenia atmosfery

Ćwiczenie pomaga przećwiczyć jak możemy budować atmosferę 
sytuacji przy pomocy komunikacji niewerbalnej.


Kluczowe jest dokładne omówienie: Co chciałem powiedzieć gestem, 
co usłyszał „rozmówca”


Ćwiczenie z odzwierciedlenia: Nazwij emocję („widać, że bardzo cię 
to przestraszyło”) i wspólne poszukiwanie wyznaczników skutecznego 
odzwierciedlenia



Budowanie wspólnoty przeżywania
bezpieczne miejsce do mówienia o potrzebach

• Jasne i stanowcze zasady (dzielenie się tym, co we mnie, nieocenianie, 
niekomentowanie)


• Poszukiwanie tego, co wspólnie czujemy niezależnie od źródeł


• Sprawczość i odpowiedzialność


• Gotowość i dobrowolność


• Czujność rówieśnicza / sąsiedzka / społeczna
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