Dicas para
Relacionamentos

>
>
>
>

Sempre que possível, pergunte:
“O que posso fazer para
enriquecer sua vida?”
Peça apreciação quando você
precisar.
Expresse a apreciação e a
gratidão que você sente.
Transforme rótulos e
diagnósticos em observações,
sentimentos, necessidades e
pedidos.

>
>

Transforme exigências em
pedidos.
Transforme expectativas não
expressas em preferências.

>
>

Assuma a responsabilidade
pelo atendimento de sua
necessidade de amor.
Peça o que você quer, e se
você receber um ‘não’, peça
outra coisa que possa atender
às mesmas necessidades
ou peça a mesma coisa para
outra pessoa.

>

Lembre-se de que um ‘não’ é
um ‘sim’ para outra coisa.
Tome ‘não’ como um convite
para um diálogo mais
aprofundado e como um
lembrete de que há uma
chance de atender a mais
necessidades ao continuar se
conectando.

Inspirado no livro “Liberdade sem distância, Conexão
sem controle: relacionamentos amorosos sob a luz
da Comunicação Não Violenta”, escrito por Liv
Larsson e editado no Brasil por Colibri.

Colibri

Polinizadores de Mudanças

s

Liberdade
Conexão
e

m

d

sem

>
>
>
>

i

t

â

n

c

i

a

c o n t r o l e

Dicas para Relacionamentos

Sempre que possível, pergunte:
“O que posso fazer para
enriquecer sua vida?”
Peça apreciação quando você
precisar.
Expresse a apreciação e a
gratidão que você sente.
Transforme rótulos e
diagnósticos em observações,
sentimentos, necessidades e
pedidos.

>
>

s

Transforme exigências em
pedidos.
Transforme expectativas não
expressas em preferências.

>
>

Assuma a responsabilidade
pelo atendimento de sua
necessidade de amor.
Peça o que você quer, e se
você receber um ‘não’, peça
outra coisa que possa atender
às mesmas necessidades
ou peça a mesma coisa para
outra pessoa.

>

Lembre-se de que um ‘não’ é
um ‘sim’ para outra coisa.
Tome ‘não’ como um convite
para um diálogo mais
aprofundado e como um
lembrete de que há uma
chance de atender a mais
necessidades ao continuar se
conectando.

Inspirado no livro “Liberdade sem distância, Conexão
sem controle: relacionamentos amorosos sob a luz
da Comunicação Não Violenta”, escrito por Liv
Larsson e editado no Brasil por Colibri.

Colibri

Polinizadores de Mudanças

Dicas para
Relacionamentos

>
>
>
>

Sempre que possível, pergunte:
“O que posso fazer para
enriquecer sua vida?”
Peça apreciação quando você
precisar.
Expresse a apreciação e a
gratidão que você sente.
Transforme rótulos e
diagnósticos em observações,
sentimentos, necessidades e
pedidos.

>
>

Transforme exigências em
pedidos.
Transforme expectativas não
expressas em preferências.

>
>

Assuma a responsabilidade
pelo atendimento de sua
necessidade de amor.
Peça o que você quer, e se
você receber um ‘não’, peça
outra coisa que possa atender
às mesmas necessidades
ou peça a mesma coisa para
outra pessoa.

>

Lembre-se de que um ‘não’ é
um ‘sim’ para outra coisa.
Tome ‘não’ como um convite
para um diálogo mais
aprofundado e como um
lembrete de que há uma
chance de atender a mais
necessidades ao continuar se
conectando.

Inspirado no livro “Liberdade sem distância, Conexão
sem controle: relacionamentos amorosos sob a luz
da Comunicação Não Violenta”, escrito por Liv
Larsson e editado no Brasil por Colibri.

Colibri

Polinizadores de Mudanças

