
 

 

Cytat z książki D. Howe’a „EMPATIA. Co to jest i dlaczego jest taka ważna” 
  
Dlaczego jest nam tak trudno zrozumieć osobę, która mocno różni się od nas? 
 
Str. 169 
Batson (2010) zaobserwował, że im więcej podobieństw między ludźmi, tym 
wyższy ich poziom empatii i tym większe prawdopodobieństwo, że zachowają 
się altruistycznie. (…) 
 
Poziom empatii podnosi się i opada w zależności od tego, czy druga osoba jest 
„jednym z nas”, czy też „jednym z nich”. (…) Mamy skłonność do lubienia tego 
co znamy i znajdujemy mało wygody w obcowaniu z tym, co obce. 
 
Str. 170 
Jedna z dróg wyjścia z tej nieco kłopotliwej sytuacji odsłania się, gdy 
przywołujemy któreś z odkryć Batsona: im bardziej jesteśmy zachęcani do tego, 
by wyobrażać sobie, jak by to było być kimś innym w określonej sytuacji, tym 
bardziej rośnie nasza empatyczna wrażliwość. Wysiłki poznawcze (myślenie o 
tym, co to znaczy znaleźć się w określonej sytuacji) mogą więc wzmóc empatię 
emocjonalną. To jest forma empatii bardziej refleksyjnej, poznawczej, 
uwzględniającą perspektywę innej osoby. 
 
(…) uprzedzenia słabną jeżeli zachęcamy członków jednej grupy – zdefiniowanej 
płcią, rasą czy religią – do wyobrażenia sobie jakby to było, gdyby znaleźli się na 
miejscu przedstawicieli innej grupy. Wyniki wielu eksperymentów, w których 
próbowano poprawić relacje między grupami, dowiodły, że gdy członkowie 
jednej grupy myślą o doświadczeniach ludzi należących do innej grupy i 
empatycznie się do nich dostrajają, słabną uprzedzenia, krytyka, , 
zniekształcenia i wrogość.  

Przygotował Jac Jakubowski 

  



 

 

Cytat z Ericha Fromma z kultowej książki "Mieć czy Być"  
 
Fromm swój wywód opiera na koncepcji dwóch stanów umysłu człowieka. Mentalne MODUS 
MIEĆ to chęć zawłaszczania, posiadania, chciwość. To pewnego rodzaju zniewolenie, 
wewnętrzne uzależnienie. Przeciwnością jest MODUS BYĆ, czyli otwartość, miłość, 
nastawienie na poszukiwanie sensu i dobra wspólnego. W związku z tematem przewodnim 
spotkania w NIEPOŁOMICACH wybrałem następujący fragment: 

Różnicę między modi bycia oraz posiadania można łatwo zaobserwować, 
porównując dwa rodzaje konwersacji. Rozważmy mianowicie typową debatę 
między dwoma ludźmi, w której interlokutor A posiada poglądy XYZ, natomiast 
rozmówca B posiada poglądy PQR. Każdy z nich utożsamia się ze swoim własnym 
zdaniem. Dla każdego ważne jest jedynie znalezienie lepszych, tzn. mocniejszych 
argumentów na poparcie swojej tezy. Z kolei żaden z nich nie spodziewa się, iż 
w wyniku dyskusji zmianie ulegnie jego własna opinia lub opinia adwersarza. 
Zarówno A, jak i B obawiają się zmiany poglądów, gdyż traktują je jak swoją 
własność, a każda zmiana zdania jest przecież równoznaczna z jego odrzuceniem, 
a więc oznaczać musi stratę, zubożenie. 

 
Po przeciwnej stronie znajdują się ludzie, którzy do sytuacji konwersacyjnej 
podchodzą bez uprzedniego przygotowania, bez wcześniejszego uzbrojenia 
własnego aparatu psychicznego. Zamiast tego reagują spontanicznie i twórczo na 
wszystko, co może ich spotkać. Zapominają o sobie, o własnej wiedzy, o po-
siadanym statusie. Wówczas ich ja usuwa się w cień i to właśnie umożliwia 
rozwinięcie pełni komunikacji z drugą osobą oraz prezentowanymi przez nią ide-
ami. W ten sposób rodzą się nowe idee, gdyż nikt nie trzyma się kurczowo pojęć 
już istniejących. Osobowość posiadająca polega na tym co m a, osobowość 
bytująca siłę swą czerpie z faktu, że jest, że żyje i że zrodzić może coś zupełnie 
nowego, gdy tylko zdobędzie się na odwagę oddania się i spontanicznej reakcji. 
Osoby takie pełnię istnienia uzyskują w akcie rozmowy, gdyż nie usztywnia ich 
nerwowa troska o to, co posiadają. Ich spontaniczna żywotność jest zaraźliwa, 
często pomaga innym przezwyciężyć własny egocentryzm. Dzięki takiej postawie 
rozmowa przestaje być rodzajem wymiany towarów (informacji, wiedzy, korzyści 
wynikających z zajmowanej pozycji), a staje się dialogiem, w którym nie liczy się 
już, po czyjej stronie jest racja. Niedawni przeciwnicy w werbalnym pojedynku 
zaprzestają walki, jej miejsce zajmuje rodzaj tańca, po którym rozstanie nie 
przynosi poczucia triumfu lub smutku - oba stany są jednakowo jałowe - lecz 
radość.  

Przygotował Jac Jakubowski   



 

 

Cytaty z książki S.R. Covey’a „Ósmy nawyk. Od efektywności do wielkości i 
odkrycia własnego głosu” 
 
Kiedy prowadziłem zajęcia dla wodzów indiańskich, którzy stoją na czele 
szczepów w stanach Zjednoczonych i Kanadzie, dali mi piękny prezent – 
misternie rzeźbiony Mówiący Kij o długości pięciu stóp.(…) Jest to jedno z 
najpotężniejszych narzędzi komunikacji, jakie w życiu widziałem, ponieważ – 
chociaż jest namacalny i materialny – stanowi ucieleśnienie niezwykle 
synergicznej idei. Symbolizuje to, że ludzie o odmiennych poglądach mogą się 
zrozumieć dzięki wzajemnemu szacunkowi, który pozwala im przezwyciężyć 
różnice i problemy w sposób synergiczny, a przynajmniej na drodze kompromisu. 
 
Oto teoria, która za tym stoi. Na zgromadzeniach zawsze jest też Mówiący Kij. 
Mówić może tylko osoba, która go trzyma. Dopóki go masz, tylko Ty możesz 
przemawiać, do czasu, aż uznasz, że zostałeś zrozumiany. Innym nie wolno 
komentować, spierać się zgadzać lub protestować. Mogą jedynie próbować cię 
zrozumieć, a potem to okazać. Mogą powtórzyć Twoje zdanie, żeby upewnić się, 
iż czujesz się zrozumiany, albo ty sam możesz mieć po prostu poczucie, że tak 
jest.  
 
Gdy poczujesz się zrozumiany, masz obowiązek przekazać Mówiący Kij następnej 
osobie, a potem dołożyć starań, by ona też poczuła się zrozumiana. Gdy 
przedstawia swoje stanowisko, musisz słuchać, powtarzać i wczuwać się w jej 
sytuację, dopóki ta osoba nie poczuje się zrozumiana. W ten sposób wszyscy 
zainteresowani biorą na siebie odpowiedzialność za stuprocentową komunikację 
– tak mówienie, jak słuchanie. Gdy każda ze stron czuje się rozumiana, zazwyczaj 
zdarza się coś zdumiewającego. Znika negatywna energia, cichną spory, rośnie 
wzajemny szacunek i ludzie stają się twórczy. Powstają nowe koncepcje. Pojawia 
się trzecia możliwość. 
 
Pamiętaj, rozumieć nie znaczy zgadzać się. Znaczy to tylko, że potrafisz spojrzeć 
oczami drugiego człowieka, jego sercem, umysłem i duchem. Jednym z 
największych potrzeb ludzkiej duszy jest potrzeba zrozumienia. Gdy zostanie 
zaspokojona, perspektywę indywidualną może zastąpić współzależne 
rozwiązywanie problemów. W przeciwnym razie ego walczy, by wkroczyć do 
akcji. Do głosu dochodzą kwestie wpływów. Postawa obronna staje się nakazem 
chwili. Niekiedy dochodzi do sporów, a nawet przemocy.  
 
Zrozumienie jest nam potrzebne jak powietrze. Gdyby z pokoju, w którym 
przebywasz, nagle usunięto powietrze, jak bardzo byłbyś zmotywowany, żeby 



 

 

zaczerpnąć tchu? Czy byłbyś zainteresowany dyskusją albo próbowałbyś się 
zorientować, na czym polega różnica poglądów między tobą a innymi? 
Oczywiście, że nie. Chciałbyś tylko powietrza. Dopiero po głębszym oddechu 
otworzyłbyś się na inne sprawy. Poczucie, że się jest rozumianym, stanowi 
psychiczny odpowiednik powietrza.  
 
S.R. Covey, Ósmy nawyk. Od efektywności do wielkości i odkrycia własnego głosu, 
str. 228 
 

O słuchaniu (fragment) 
 
„Gdy proszę cię, żebyś mnie wysłuchał, a ty zaczynasz udzielać mi rad, nie robisz 
tego, o co cię poprosiłem. Gdy proszę cię, żebyś mnie wysłuchał, a ty zaczynasz 
mi mówić, dlaczego nie powinienem się tak czuć, ranisz moje uczucia. Gdy proszę 
cię, żebyś mnie wysłuchał, a ty odnosisz wrażenie, że powinieneś coś zrobić, żeby 
rozwiązać mój problem, zawiodłeś mnie, choć może brzmi to dziwnie. 
 
Słuchaj! Prosiłem cię tylko, żebyś mnie wysłuchał; nie żebyś coś mówił, czy robił 
– tylko żebyś mnie wysłuchał... Potrafię działać sam. Nie jestem bezradny. Może 
zniechęcony i niepewny, ale nie bezradny. Gdy robisz dla mnie coś, co mogę i 
muszę zrobić sam, potęguje to moje obawy i poczucie niższości. Gdy jednak 
uznasz, że czuję to, co czuję, bez względu na to, jak bardzo jest to irracjonalne, 
mogę przestać cię przekonywać i skupić się na zrozumieniu, co kryje się za tym 
irracjonalnym uczuciem. A gdy to się wyjaśni, odpowiedzi staną się oczywiste i 
nie będę potrzebował rady.” 
Dr Med. Ralf Roughton 
 
S.R. Covey, Ósmy nawyk. Od efektywności do wielkości i odkrycia własnego głosu.   
  



 

 

Cytat z książki Joachima Bauera „Empatia – co potrafią neurony lustrzane” 
 

Z podrozdziału „Dar wyobrażenia sobie tego, co myślą inni (teoria umysłu)” 

 
Umiejętność szybkiego rozpoznania tego, co się dzieje z drugim człowiekiem jest 
fachowo nazywana umiejętnością wytworzenia teorii umysłu (ang. theory of 
mind). Wrażenie na temat wewnętrznych motywów innych ludzi pojawia się u 
nas całkowicie spontanicznie, jest intuicyjne. Mamy je, zanim w ogóle zaczniemy 
się nad tym świadomie zastanawiać, jest przed-refleksyjne.  
  

Z podrozdziału „Odzwierciedlanie: rodzaj prawa grawitacji obowiązującego żywe układy” 

 
Neurobiologiczne zjawiska odzwierciedlania, umożliwiające jednostce określenie 
wewnętrznego stanu innej jednostki dzięki spostrzeganiu i następującej 
mimowolnej stymulacji, mają kluczowe znaczenie biologiczne. Są podstawą 
umożliwiającą wzajemne porozumiewanie się wewnątrz danego gatunku, 
wzajemne rozpoznawanie się jako członków danej społeczności oraz intuicyjne 
dostrajanie swojego zachowania na najróżniejsze sposoby. (…) 
 
W obliczu różnorodności zjawisk odzwierciedlających, sięgających od poziomu 
DNA aż do człowieka, można by się pokusić o określenie odzwierciedlania i 
współbrzmienia mianem prawa grawitacji układów żywych. „Przeżyją najlepiej 
przystosowani” prawdopodobnie nie jest jedynym motywem przewodnim 
ewolucji i należałoby go uzupełnić o kolejny, niezależny biologiczny motyw 
centralny: poszukiwanie dopasowania, odzwierciedlania i dostrajania miedzy 
układami biologicznymi. Właśnie na tej podstawie rozwinęły się różnorodne, 
intuicyjne zjawiska komunikowania się, które możemy dzisiaj obserwować u 
człowieka. Przynajmniej w przypadku ludzi sprawdza się twierdzenie: Nie to, czy 
za wszelką cenę przeżyjemy, ale to, czy znajdziemy ludzi, którzy odbiorą nasze 
uczucia i pragnienia oraz oddadzą je nam w postaci odzwierciedleń, określa 
tajemnicę życia.  


