
A Credo For My Relationships With Others 

You and I are in a relationship, which I value and want to keep. Yet each of us is a separate person 

with unique needs and the right to meet those needs.  

When you are having problems meeting your needs I will listen with genuine acceptance so as to 

facilitate your finding your own solutions instead of depending on mine. I also will respect your right to 

choose your own beliefs and develop your own values, different though they may be from mine.  

However, when your behavior interferes with what I must do to get my own needs met, I will tell you 

openly and honestly how your behavior affects me, trusting that you respect my needs and feelings 

enough to try to change the behavior that is unacceptable to me. Also, whenever some behavior of 

mine is unacceptable to you, I hope you will tell me openly and honestly so I can change my behavior.  

At those times when one of us cannot change to meet the other’s needs, let us acknowledge that we 

have a conflict and commit ourselves to resolve each such conflict without either of us resorting to the 

use of power to win at the expense of the other’s losing. I respect your needs, but I also must respect 

my own. So let us always strive to search for a solution that will be acceptable to both of us. Your 

needs will be met, and so will mine—neither will lose, both will win.  

In this way, you can continue to develop as a person through satisfying your needs, and so can I. 

Thus, ours can be a healthy relationship in which both of us can strive to become what we are 

capable of being. And we can continue to relate to each other with mutual respect, love and peace.  

Dr. Thomas Gordon; Founder, Gordon Training International  
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Credo Mojej Relacji z Innymi Ludźmi (T. Gordon) 

„Ty i ja mamy ze sobą relację, którą cenię i chcę podtrzymywać. Jednakże każdy z nas jest odrębną 

osobą, ze swoimi niepowtarzalnymi potrzebami i prawem do ich zaspokojenia. Wtedy, kiedy ty masz 

kłopoty z zaspakajaniem tych potrzeb, wysłucham cię z autentyczną akceptacją tak, abyś łatwiej  mógł 

znaleźć swoje własne rozwiązania, zamiast opierać się na moich. Także uszanuję twoje prawo do 

wyboru twoich własnych poglądów i opracowania twoich własnych wartości, chociaż mogą one 

odbiegać od moich. 

Jednak, jeśli twoje zachowanie wpływa na to, co ja muszę robić celem zaspokojenia moich potrzeb, 

powiem ci otwarcie i uczciwie jaki twoje zachowanie wywiera wpływ na mnie wierząc, że uszanujesz 

moje potrzeby i uczucia w stopniu wystarczającym do podjęcia próby zmiany tego swojego 

zachowania, które jest dla mnie nie do zaakceptowania. Również jeśli kiedykolwiek jakieś moje 

zachowanie będzie nie do zaakceptowania dla ciebie, mam nadzieję że powiesz mi o tym otwarcie i 

uczciwie tak, abym mógł zmienić swoje zachowanie. 

W tych przypadkach, w których jeden z nas nie może się zmienić tak, aby potrzeby drugiego mogły 

być zaspokojone, uznajmy że występuje między nami sytuacja konfliktowa i zobowiążmy się do 

rozwiązania każdego takiego konfliktu bez uciekania się przez jednego z nas do użycia siły tak, aby 

zwyciężyć kosztem przegranej drugiej strony. Respektuję twoje potrzeby, lecz muszę też respektować 

swoje. Spróbujmy więc zawsze dokładać starań do tego, aby szukać rozwiązania, które będzie dla nas 

obu do zaakceptowania. W ten sposób twoje potrzeby zostaną zaspokojone, zaspokojone będą również 

i moje – nikt z nas nie przegra, oboje wygramy. 

W ten sposób ty możesz kontynuować swój rozwój jako osoba poprzez zaspakajanie swoich potrzeb, 

ja również mogę to robić. Tak więc oboje możemy być w zdrowej relacji, w której oboje możemy 

starać się zostać tymi, którymi jesteśmy zdolni być. I w ten sposób możemy kontynuować naszą 

wzajemną relację z wzajemnym szacunkiem, miłością i pokojem.” (www.thomasgordon.com) 


