Komunikacja bez barier, czyli wilk syty i owca cała

Czy powyższy znak to 6, czy 9, a może twoim zdaniem jeszcze coś innego? Jaka jest
prawidłowa odpowiedź? Otóż przez każdego ten symbol może być inaczej
interpretowany. Dla Myszy to będzie dziewiątka (9), dla Lisa – szóstka (6), a dla
Krokodyla – mała literka „g”. Jeden znak a minimum trzy różne odpowiedzi, trzy
różne INTERPRETACJE!
Spójrzmy na kolejne przykłady. Wracający do swojej rodowej posiadłości z długiego

spaceru potomek hrabiego, szukając kluczy w spodniach zauważył, że ZAMEK uległ
zniszczeniu. Jaki zamek autor miał na myśli? Czy zamek w spodniach przy kieszeni?
Czy zamek do drzwi? Czy może posiadłość hrabiego? Na tę wątpliwość raczej nie
znajdziemy odpowiedzi w powyższym zdaniu.
Chylące się ku zachodowi słońce przypomniało hasającym razem po łące wilkowi i
owcy, że najwyższa pora już coś zjeść. Owca krzyknęła więc do wilka: „Czas na
KOLACJĘ”. Wilk na to: „Świetny pomysł”. Czy aby na pewno oba zwierzaki miały to
samo na myśli? W tym właśnie tkwi problem z naszą komunikacją, że każdy człowiek
na swój własny sposób INTERPRETUJE każdy symbol, słowo, wyrażenie, obraz, dźwięk
czy gest. Interpretuje poprzez pryzmat posiadanych informacji, wiedzy, swoich
wartości i przekonań oraz przeżytych doświadczeń. Ile ludzi żyje na świecie, tyle może
być interpretacji treści, jakie chcemy przekazać innym… jeśli nie zrobimy tego

poprawnie. Nieumiejętne komunikowanie się spowalnia, a czasami wręcz hamuje
swobodny rozwój. Utrudnia nawiązywanie kontaktów i przeszkadza w osiąganiu
porozumienia. I co najboleśniejsze, nie sprzyja uzyskiwaniu bliskich, głębokich więzi.
Jednak osoby, które potrafią się efektywnie porozumiewać zazwyczaj dużo łatwiej
znajdują pracę, pozyskują klientów, są doceniani w pracy, mają udane związki oraz
relacje z przyjaciółmi. Możemy zatem stwierdzić, że komunikowanie się jest podstawą
w układach biznesowych, sprawach rodzinnych i relacjach uczuciowych. Jest
kluczową umiejętnością człowieka.
Nawet jeśli uważasz, że nie ma większych problemów w porozumiewaniem się to
weź pod uwagę, iż zawsze można robić to szybciej, bardziej skutecznie i bez

stresu.
Czy to wystarczające argumenty, aby dowiedzieć się więcej na temat właściwej
komunikacji? Jeśli tak, to zapraszam do lektury.
Książka jest poradnikiem, który traktuje:
•

o tym, dlaczego skuteczna komunikacja jest ważna,

•

o złożoności procesu komunikacji,

•

o podstawowych błędach w komunikacji,

•

o tym, jak unikać błędów i co powinno się robić w zamian,

•

o podstawowych narzędziach utrzymywania rozmowy na właściwym kursie i
docierania do wybranego portu,

•

o tym, jak sobie radzić z reakcjami swoimi i innych.

Jeśli jesteś:

▪ mężem bądź żoną,
▪ dziewczyną swojego chłopaka lub chłopakiem swojej dziewczyny,
▪ rodzicem bądź dzieckiem,
▪ nauczycielem lub uczniem,
▪ szefem bądź pracownikiem…
to niewątpliwie książka dla ciebie!

Dlaczego? Ponieważ to bardzo praktyczna książka z przykładami typowych błędów
w komunikacji i prostymi radami, jak poprawić swoje stosunki międzyludzkie za
pomocą skutecznego porozumiewania się. Książka jest bogato ilustrowana świetnymi
rysunkami Kate Bauer. Jest śmieszna, w zabawny sposób mówi o poważnych
problemach z komunikacją.
Po przeczytaniu książki będziesz wiedzieć jak:

▪ prowadzić właściwie rozmowę,
▪ budować pozytywne relacje z rozmówcą,
▪ przekonywać innych do swojego zdania,
▪ interpretować zachowania innych,
▪ radzić sobie z trudnymi rozmówcami,
▪ panować nad swoimi emocjami,
▪ rozmawiać, aby być zrozumianym.
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