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Osądzanie

• Polega na narzucaniu własnych wartości 
innym osobom i formułowaniu rozwiązań 
cudzych problemów.

•  Kiedy osądzamy, nie słuchamy tego, co 
mówią inni,

•  ponieważ zajęci jesteśmy oceną ich 
wyglądu, tonu głosu i słów, których używają
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Jak zachowuje się ktoś , kto osądza?
• 1. Krytykuje:
• „Czy Ty naprawdę nic nie rozumiesz?”

• 2. Obraża:
• „To dlatego, że jesteś zirytowana”

• 3.  Orzeka:
• „Ciebie w ogóle ten temat nie interesuje!”

• 4. Chwali ,po to, by oceniać lub manipulować:
• „Gdybyś się trochę postarała, na pewno wyszłoby  Ci to na 

dobre”
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Decydowanie za innych

• Może utrudniać porozumiewanie się nawet wtedy, 
gdy podyktowane jest troską i chęcią pomocy.

• Decydując za innych uzależniamy ich od siebie i 
pozbawiamy możliwości samodzielnego 
podejmowania decyzji.

• Dajemy im także do zrozumienia, że ich 
odczucia, wartości i problemy są nieważne
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Jak zachowuje się ktoś , kto decyduje za innych?

• 1. Rozkazuje:
• „Będziesz sprzątał codziennie”

• 2. Grozi:
• „Jeśli tego nie zrobisz….”

• 3.Moralizuje:
• „Powinieneś to zrobić…”

• 4. Zadaje liczne, niewłaściwe pytania:
• „Gdzie byłeś? Co robiłeś? Kto był z Tobą? 
 ( przesłuchanie)
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Uciekanie od cudzych problemów
• Polega na tym, że nie jesteśmy skłonni zajmować się 

nimi.

• Nie bierzemy pod uwagę uczuć ani zmartwień innych 
ludzi.

• Nie chcemy zajmować się ich lękami, obawami i troskami
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Jak zachowuje się ktoś, kto ucieka od cudzych 
problemów?

• 1.  Doradza:
• „Wyluzuj”, „Najlepiej by było, gdybyś…..”
• 2.  Zmienia temat, lub udaje, że nie ma tematu:
• „A słyszałeś o…..?”
• 3. Logicznie argumentuje:
• Możesz poprawić swoją pozycję, jak poprawisz angielski”- 

najważniejsze są fakty o uczuciach się nie mówi.
• 4.  Pociesza:
• „Wszystko będzie dobrze”. 
• W ten sposób poprawia nastrój swojego rozmówcy, ale 

nie zajmuje się trapiącym go problemem

opr. Irena Sosin 7


	Slajd 1
	Osądzanie
	Jak zachowuje się ktoś , kto osądza?
	Decydowanie za innych
	Jak zachowuje się ktoś , kto decyduje za innych?
	Uciekanie od cudzych problemów
	Jak zachowuje się ktoś, kto ucieka od cudzych problemów?

