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Dostosowanie się do nowej 
rzeczywistości 
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Różne metody 
ten sam cel

!
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Zaobserwuj Nazwij Wyraź Uwolnij
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Czym jest  
Dynamika Relacji™?
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Mamy naturalną umiejętność dostosowywania się do środowiska, w 
którym żyjemy. 

Różnica - gdy chcemy, a gdy jest to narzucone.  

Bezradność i frustracja.

Umysł ma naturę wieloraką. 

Utożsamianie się z tzw. jednym JA jest niekorzystne

-> np. popełniając błąd, generalizujesz i utożsamiasz się z wadą 
„jestem beznadziejny/a, zawsze coś muszę zepsuć”.

Łatwiej jest myśleć, że to my kontrolujemy nasz jeden umysł niż 
dostrzec, że nasza osobowość składa się z wielu części. 
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W różnych środowiskach, przy różnych 
osobach, w różnych stanach emocjonalnych 
aktywne są różne części Twojej osobowości. 

FIZJOLOGIA

Stan 
emocjonalny

Aktywna 
część Ciebie

DIALOGI 
WEWNĘTRZNE

KIERUNEK 
SKUPIENIA

3 ważne filtry: 
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Część to zestawy cech, sposobów myślenia, różnych zachowań, 
upodobań, myśli i stanów emocjonalnych.

Twoja psychika wytworzyła wiele różnych części, których głównym 
zadaniem było przystosowanie się do określonych warunków. 

Każda z części dba o zaspokajanie konkretnych potrzeb***.

Role w naszym życiu a części. 

Środowisko a aktywne części.

-> „Generał” w domu.

-> „Opiekun/ka” przy partnerze.

-> „Pracuś” na wakacjach.

-> „Leń” w pracy.

-> itd.

Za jedną rolę może odpowiadać wiele części. 
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Wiele z tych części nosi w sobie pokłady skrywanych emocji, które 
często nazywamy „negatywnymi”.

-> złość -> frustracja -> strach -> wstyd -> zranienie -> itp.

W związku z tym, że nauczyliśmy się (nieświadomie) postępować w ten 
sposób, możemy tracić kontakt z naszym wewnętrznym światem 
(uczuciami, potrzebami, wartościami).

Części postępują w ten sposób, m.in po to, by nie spotkało nas 
cierpienie podobne do tego z przeszłych wydarzeń. 

Jako świadoma jednostka w momencie, gdy jest ku temu przestrzeń, 
powinnismy nawiązywać kontakt z tymi częściami i z uczuciami, 
przed którymi uciekaliśmy. 
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Podchodząc do siebie w ten sposób, tworzysz sobie przestrzeń na 
rozpoznanie własnych uczuć i potrzeb. W momencie, gdy są one 
bolesne, należy je uzdrowić. 

Lepiej zrozumieć zaspokajane i niezaspokajane potrzeby oraz znaleźć 
lepszy sposób zadbania o nie. 
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Środowisko Rola Aktywne 
części

Fizjologia Dialog 
wewnętrzny

Kierunek 
skupienia

Potrzeba

Pytania 
pomocnicze

- Środowisko? 
- Miejsce? 
- Sytuacja 
- Wydarzenie? 
- Konkretna osoba? 

- Jaką rolę 
społeczną pełnię 
głównie/
zazwyczaj w tym 
środowisku/przy 
tej osobie?

- Jaka część mnie 
jest w tym 
momencie 
najbardziej 
aktywna? 

- Jakbym nazwał 
tego siebie?

- Co pokazuje mi 
moje ciało? 

- Co dokładnie 
czuję w tym 
momencie? 

- Co robię z tym, co 
czuję?

- Co do siebie 
mówię? 

- Jak do siebie 
mówię? 

- Jakie 
wspomnienia/
obrazy pojawiają 
się w mojej 
głowie?

- Na czym się 
skupiam? 

- Jakie znaczenie 
nadaję temu, co 
dzieje się teraz?

- Jaką potrzebę 
zaspokaja dana 
część? 

- Czy sposób 
zaspokojenia 
potrzeby jest 
odpowiedni, czy 
warto go 
zmodyfikować?

Przykład

- Dom 
- Powrót z pracy do 

domu 
- Dziecko w trakcie 

zabawy biegnie 
do stęsknionego 
rodzica.

- Rodzic 
- Mąż 
- Partner

- Dyrektor 
- Szef  
- Wściekły 

- Spięte górne 
partie mięśni 
pleców  

- Dłonie zaciśnięte 
w pięści 

- Szybki krok 
- Płytki, szybki 

oddech 
- Dużo stresu 
- Złość, frustracja, 

przygnębienie

- „Czemu mój 
zespół jest taki 
nieporadny”? 

- „Czy ja muszę ich 
ciągle prowadzić 
za rękę?” 

- „Przecież są 
dorośli i wiedzą 
co mają robić?!”

- Myślenie o tym, 
jakie błędy 
popełnił dziś jego 
zespół. 

- Koncentracja na 
tym, jakie błędy 
mogą popełnić w 
przyszłości. 

- Myślenie o tym, 
jak wiele 
obowiązków ma 
na sobie. 

- Porządku 

- Bezpieczeństwa 

- Pewności  

- Przewidywalności


