Pole napięć – wizja Kościoła, a wizja duszpasterska
wprost?

Królestwo Boże

Zwycięski,
ofensywny,
działa w wierze

Procesy dojrzewania
pocieszający
cierpliwy
znoszący przestrzeń
dla wzrostu

Oddział intensywnej
terapii
głębokie zmiany
cierpiący
słaby
straumatyzowany
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Przemiana
(Ef. 4,22)
Usposobienie
(Rzym. 8,6)

Reakcja
czuć – myśleć
chcieć – działać

Problemy
psychiczne
Słabość
(II Kor. 12,9)
Podłoże biologiczne
Dziedziczne skłonności
Temperament
Biochemia mózgu
Fizyczna, cielesna słabość

Przeciwności
(II Kor. 6,4)
Ataki
(I Piotra 1,6)
Ciężary
(Gal. 6,2)
Pokusa
(I Kor. 10,13)
Środowisko
Dzieciństwo, rodzina
Obciążające przeżycia
Ciężkie okoliczności
Stres
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Rogers – techniki rozmowy w poradnictwie
Techniki rozmowy w poradnictwie

Tworzenie
pozytywnej relacji
emocjonalnej
z osobą szukającą
pomocy (klientem)
Szacunek
Zrozumienie
Autentyczność

Aktywne słuchanie
Wspierający udział werbalny doradcy w rozmowie

Parafraza

Werbalizacja

Powtórzenie wypowiedzi
klienta własnymi słowami

Odzwierciedlenie przeżyć
i emocji klienta

slajd 15

1/1

Model rozmowy duszpasterskiej
z uwzględnieniem empatii i zasad biblijnych
1.Budowanie
kontaktu

2.Słuchanie
i rozumienie.

3.Poszukiwanie
rozwiązania

Nawiązywanie
relacji, dotarcie
do aktualnego
stanu osoby.
Co zajmuje
wewnętrznie
daną osobę w
tym momencie?

Poprzez pytania
zwrotne upewnić się, czy
problem został
właściwie
zrozumiany.
Budowanie
rozumienia
i współodczuwania (empatii).

Patrzeć na osobę
oczami Jezusa.
Dawkowanie
drogi wyjścia
– ile rzeczywiście
zniesie ta osoba
w danym
momencie, zanim
ją to przerośnie?

4.Modlitwa
Słuchanie Boga,
ewentualnie
ponownie faza
modlitwy
i doradztwa.

5.Wypuszczenie z rąk
Przyniesienie
rozmowy Bogu.
Oddanie odpowiedzialności za
nie swoją część.

SET model
komunikacji

Nieco inny model autorstwa Wolfa-Dietera Hartmana, o inaczej rozłożonych akcentach, bardziej nastawiony
na prorocze słuchanie znajduje się w załączniku do tej książki. Silną stroną przedstawionych modeli jest to, że
przedstawiają w sposób idealno-typiczny poszczególne fazy rozmowy. (Oznacza to, że opisują rzeczywis-tość
nie każdej rozmowy, a raczej pewien wyabstrahowany schemat.) Dalsze pomocne impulsy dla praktyki
rozmów duszpasterskich znajdują się w załączniku nr 2 autorstwa Michiaki Horie.

slajd 14

1/1

SET – Komunikacja

Support –
Wsparcie
i zachęta

Empathy –
Empatia,
wczucie się

Truth –
Prawda,
rzeczywistość,
granice
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