
 

“Doğrunun - yanlışın” olmadığı bir alanda, birbirimizle ve 
kendimizle bağ kurmak için 

“The No-Fault Zone®”a hoşgeldiniz!  
“The No-Fault Zone®” oyunu, okullarda, ailelerde, kurumlarda diyalogları 
yönetmek, sorunları çözmek ve anlaşmazlıkları gidermek için 5 yaşından 95 
yaşına herkesin kullanabileceği basit, etkili ve eğlenceli bir araç. 

ABD’li Şiddetsiz İletişim eğitmenleri Sura Hart ve Victoria Kindle Hodson 
tarafından geliştirilen oyun, Şiddetsiz İletişim Derneği tarafından şimdi 
Türkçe’de de sunuluyor. 

Renkli oyun matları ve kart desteleri Şiddetsiz İletişim’in adımlarını görünür 
kılarken karşılıklı netlik ve anlayış için sürecinizi takip etmenizi sağlıyor. 

NERELERDE 
KULLANILIYOR? 

Kendine Empati 
Kendi iç dünyanızda 
neler olup bittiğini 
merak ettiğinizde… 

Başkasına 
Empati 
Bir başkasının 
dünyasında neler 
olup bittiğini merak 
ettiğinizde… 

Bağlantı Sohbeti 
Kutlamak, sorun 
çözmek, 
anlaşmazlıkların 
içinden çıkmak 
için…

NEYE YARIYOR? 
Bir konuda netleşmek 

Kendini ve başkalarını daha derinden anlayabilmek 
Huzura ulaşmak 

Bir sorunu gidermek 
Bir anlaşmazlığın içinden çıkmak 
Herkese uygun çözümler bulmak 



Farklı Yaştan 
Oyunculara Özel 
Malzeme 
Oyun, aynı anda yetişkin veya çocuk iki kişinin 
oynayabileceği şekilde tasarlandı. 

Oyun matları iç 
dünyamızda olup 
bitenleri “okumamız” 
için bize rehberlik eder.  

Kutuda çocuklar için 
resimli, yetişkinler için yazılı 
duygu ve ihtiyaç kartları 
bulunur.  

İhtiyaç kartları, değer ve 
özlemlerimizi ifade eden 
evrensel insani ihtiyaçlarımızı 
tanımlar. 

Duygu kartları, duygusal 
durumumuza uygun 
sözcükleri içerir.  

Seçim kartları, yaşadığımız 
duruma nasıl cevap 
vereceğimizi seçme 
gücümüzü ve özgürlüğümüzü 

hatırlatmak için bize seçenekler sunar.  

Her oyuncunun, genel duygu durumunu 
gösteren duygu termometresinde kullanmak 

üzere farklı renkte bir oyun pulu vardır. 

Oynayanlar Ne Dediler? 

Şiddetsiz İletişim dünyasına girmek için No-
Fault Zone oyunu kadar kullanıcı dostu, basit, 
kolay taşınabilir, etkin ve şık bir yol 
düşünemiyorum.  
— Douglas P. Dolstad, 20 yıllık Şiddetsiz İletişim 
Eğitmeni 

Bu oyun çatışmaları masaya yatırmamızı 
sağlayarak anlaşmazlıkları yönetmek için nesnel 
bir bakış açısı ve güvenli bir yol sunuyor.  
— Rick Bower, Profesyonel Arabulucu 

Bu, rehberlik odası için harika bir araç! Çocuklar 
bu oyuna bayılıyor.   
— Elizabeth Dequine, Rehber Öğretmen, 
Bainbridge, Washington 

Zorlandığımız konuların üstesinden hep birlikte 
gelmek için No-Fault Zone oyununu ailemizde 
düzenli olarak kullanıyoruz.   
— Jessica Smith, Glouster, Ohio

Daha fazla bilgi için: www.thenofaultzone.com 
Türkçe çeviri (c) 2018, Kindle-Hart Communication.

Bu oyun Şiddetsiz İletişim Derneği tarafından Türkçe’ye kazandırılmıştır. 

Oyun siparişi için: nfzoyunu@gmail.com 
Oyunu pratik etme amaçlı uygulama atölyeleriyle ilgili bilgi için: 

info@siddetsiziletisim.com

Şiddetsiz İletişim ve dernek hakkında: www.siddetsiziletisim.com 
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