
Empatia
 świdomość uczuć, potrzeb i trosk innych istot 

RODZAJE 
naukowcy najczęściej wyróżniają cztery przejawy 

empatii; największy pozytywny wpływ na życie mają 
empatia poznawcza i empatyczna troska

EMPATIA 
POZNAWCZA

TROSKA 
EMPATYCZNA

EMPATIA 
EMOCJONALNA

FANTAZJE

9

9
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rozpoznawanie 
i rozumienie 

sytuacji, 
perspektywy 
innych osób  

rozpoznawanie 
emocji innych, 

dostrajanie się do 
nich i odpowied- 

nia reakcja  

 umiejętność
wyobrażania sobie 
siebie w fikcyjnych 
sytuacjach (książki, 

filmy) 

doświadczanie 
tych samych 

emocji i doznań, 
co inni (osobiste 

cierpienie)  

rozumienie perspektywy 
innych ludzi odgrywa ważną 

rolę w poprawie dobrego 
własnego samopoczucia 

wartość 10 najlepszych firm 
w Global Empathy Index 2015 
wzrosła ponad 2 razy bardziej 

niż 10-ciu najsłabszych 

zrozumienie emocji partnera 
pogłębia intymność, zwiększa 
satysfakcję w relacji, jest klu- 

czowe w rozwiązywaniu sporów 

KORZYŚCI

DOBROSTAN WARTOŚĆ RELACJE

ZDROWIE DZIECI POMOC

pracownicy, którzy mają 
empatycznych menedżerów 

chorują rzadziej i są szczęśliwsi 

wśród dzieci empatia zmniejsza 
prześladowania i agresję, 

wspiera życzliwość i integrację 

źródła przytaczanych informacji i badań znajdziesz na: www.magdarodak.pl

empatia w stosunku do innej 
osoby zwiększa szanse na 

udzielenie jej pomocy



empatię można rozwijać (przykłady poniżej) 
 

BADANIA 
wyniki wybranych badań, które wskazują na to, 

co sprzyja empatii i co ją może ograniczać

osoby, które mają kilka 
przerw w ciągu dnia, 

podczas których 
skupiają się na 

przymyśleniach 
dotyczących siebie, 

informują o większym 
poczuciu empatii 

w stosunku do innych 

empatyczna troska 
sprawia, że ludzie są 
bardziej skłonni do 

 pomocy, lepiej zarzą- 
dzają własnymi emo- 

cjami i lepiej funk- 
cjonują w życiu niż 

ludzie "zarażający się" 
emocjami innych 

mamy naturalne 
predyspozycje do bycia 
w kontakcie z innymi: 

neurony lustrzane 
w mózgu reagują jedna- 
kowo kiedy wykonuje- 

my jakieś działanie 
i kiedy jesteśmy tylko 
jego obserwatorami 

PRAKTYKI

ROZWIJANIE 
SAMOŚWIADO- 
MOŚCI EMOCJI 

I DOZNAŃ

opracowanie: www.magdarodak.pl

osoby, które doświad- 
czyły trudnych sytuacji 
są mniej wyrozumiałe 

(empatyczne) w stosun- 
ku do innych w podo- 
bnie trudnej sytuacji 

medytacja miłującej 
dobroci (loving 

kindness) redukuje 
uczucie stresu 

i zwiększa poczucie 
empatii  

naśladujemy 
minimalnie mimikę 
twarzy innych, co 

ułatwia nam 
rozpoznawanie tego, 

co ona wyraża  

ODŁOŻENIE NA 
BOK WŁASNEGO 

PUNKTU 
WIDZENIA

ZAWIESZENIE 
OCEN 

DOTYCZĄCYCH 
INNYCH

AKTYWNE 
SŁUCHANIE 

INNYCH M.IN. 
PYTANIE

BADANIE ŚWIATA 
WYOBRAŻONEGO 
(FILMY, KSIĄŻKI, 

GRY)

STUDIOWANIE 
WYRAZU TWARZY 

INNYCH

SZUKANIE TEGO, 
CO ŁĄCZY, CO JEST 

WSPÓLNE

WCHODZENIE 
W RÓŻNE ROLE 

(BUTY)

PRAKTYKOWANIE 
MEDYTACJI 

MIŁUJĄCEJ DO- 
BROCI (LOVING 

KINDNES)

PATRZENIE NA 
INNYCH 

PODMIOTOWO BEZ 
NADAWANIA 

ETYKIET

http://www.magdarodak.pl/

