Komunikacja bez bajer, jak rozumieć i być rozumianym

Mamy taki „zgiełk” różnych narracji… Jest mnóstwo nadawców, ale nie ma odbiorców.
To trochę tak, jakby były miliony stacji radiowych, nikt by nie słuchał ich sygnału.
Każdy siedzi w swojej stacji i nadaje.
Wojciech Eichelberger

Można … mieć odmienne zdania i różne punkty widzenia, a nawet wartości, ale
jednocześnie umieć ze sobą rozmawiać, wymieniać myśli, szanować poglądy i postawy
drugiego człowieka. Do tego właśnie służy mądry dialog.
Jacek Santorski
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Dla mojego ukochanego Syna Mateusza
Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie, ot tak,
na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem
nieporozumień. Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej…
Anthoine De Saint-Exupery, Mały książę

PRZEDMOWA DO WYDANIA DRUGIEGO
Ponieważ sukces jest często mierzony liczbą tytułów, przejęć oraz wynikami finansowymi, niewiele
wagi poświęca się ogromnej roli rozmów w zbliżaniu nas do biznesowych czy osobisty celów – lub
oddalaniu się od nich
Ken Blanchard

Minęło dziesięć lat od pierwszego wydania niniejszej książki. 10 lat to kawał czasu, ale wiecie
co? W sprawach komunikacji interpersonalnej niestety niewiele się zmieniło. Rosną nowe
pokolenia, a ja mam wrażenie, że nadal u podstawy większość konfliktów między ludźmi stoi
brak umiejętności komunikacyjnych. I chociaż obie strony mają zazwyczaj dobre intencje
i chciałyby dojść do porozumienia i znaleźć rozwiązania, to nie potrafią wyjść z bagienka
poczucia krzywdy, wzajemnych oskarżeń, urażonego ego, wiary w to, że „tylko ja mam rację”
oraz stereotypów i złych nawyków jakimi się posługujemy rozmawiając z drugim człowiekiem.
Szkoda, że nie ma Komunikacji interpersonalnej, jako przedmiotu w szkole podstawowej.
Jestem pewna, że gdyby dzieci od najmłodszych lat uczyły się języka bez przemocy
i budowania pozytywnych relacji za pomocą komunikacji w świecie byłoby mniej
nieporozumień i agresji.
Dochodzi jeszcze do tego wszystkiego kwestia generacji Y i Z i ich odmiennych zwyczajów
komunikacyjnych. Wraz z dynamicznym rozwojem teleinformatycznym daje się zauważyć
zmianę sposobu komunikowania się osób pokolenia Igreków i Zetów. Pokolenia
„teleinformatyczne” w przeważającej mierze wykorzystują social media i inne komunikatory,
które z jednej strony pozwalają im pokonać barierę czasu i przestrzeni, jednak zubożają ludzkie
relacje. Bo, jak można tworzyć i podtrzymywać bliskie, głębokie relacje za pośrednictwem
komunikacji interface to interface? Nie chcę tutaj deprecjonować wirtualnego świata
i możliwości jakie stwarza. W tym możliwości komunikacji w czasie rzeczywistym
w niemal dowolnym miejscu we wszechświecie… ok, trochę się zagalopowałam, zostańmy na
Ziemi. Jakby nie spojrzeć, to człowiek wirtualny to jednak człowiek okrojony z zapachu,
intonacji, gestykulacji, mimiki, spojrzenia…1
Człowiek jest z natury istotą społeczną i aby, prawidłowo mógł się rozwijać potrzebuje
kontaktów z innymi ludźmi. Tylko w społeczeństwie człowiek realizuje swoje potrzeby,
zdobywa wiedzę o świecie, kształtuje swoje doświadczenie, rozwija się. To dzięki innym
ludziom poznaje tradycję, kulturę, obyczaje, normy i reguły zachowania. To poprzez interakcję
z innymi możemy poznać siebie, swoje potrzeby i ideały, możemy budować swoje poczucie
wartości i kształtować charakter oraz realizować swoje cele. Efektywna rozmowa, dialog są
właśnie naszym naturalnym sposobem funkcjonowania w ludzkim świecie i osiągania celów.
Nieustannie przez całe swoje życie szukamy (świadomie lub nieświadomie) kontaktu z ludźmi
i możliwości rozmowy z nimi i dzielenia się swoimi opiniami, emocjami, śmiania się czy
współpracy.
Świat idzie do przodu a wraz z nim kolejne pokolenia sięgają po coraz nowsze narzędzia
komunikacji. Jednak nawet najnowsze zdobycze technologii nie zastąpią zwyklej
międzyludzkiej rozmowy, dialogu, wspólnego porozumienia, bliskości. Ale rozmawiać tak, aby
się wzajemnie rozumieć, aby rozmowa była prawdziwym dialogiem trzeba się najpierw
nauczyć.
1

Gołębiowski, Ł. Śmierć książki. No futurebook. Warszawa.2008, s. 23.

Dlatego wraz z wydawnictwem MT Biznes postanowiliśmy przygotować drugie, nieco
zliftingowane i ztuningowane wydanie, ale zawierające te same, nadal aktualne prawdy,
chociaż pokazane miejscami w nieco innym świetle, z jeszcze większą ilością przykładów
z życia wziętych.
Z życia wzięte
Dawno, dawno temu (tak dano, że mam wrażenie, iż było to w innym życiu) moja koleżanka kupiła swój pierwszy
samochód: Renault Clio. Po roku jego użytkowania zadzwoniła do serwisu Renault.
Koleżanka: Dzień dobry, chciałabym umówić się na przegląd auta.
Serwisant: A ma pani 20 tysięcy?
Koleżanka: To aż tyle kosztuje?!
Małe, śmieszne nieporozumienie. Ale to jeszcze nie koniec. Po wyjaśnieniu, że w przypadku 20 tysięcy chodzi o
przebieg auta, nastąpił ciąg dalszy wywiadu.
Serwisant: Co to za auto?
Koleżanka (nieco zdziwiona): No przecież Renault
Serwisant: Ale jakie?
Koleżanka: Clio
Serwisant (lekko zniecierpliwiony): Ale jakie Clio?
Koleżanka (lekko zdezorientowana): No… złote.
Serwisant (mocno zniecierpliwiony): Ale jaki silnik?
Koleżanka (mocno zdezorientowana): No… nie wiem, jakiego koloru jest silnik.
No cóż, większość panów pomyśli: No tak, baba. I częściowo będą mieli rację. Jeśli kobieta na co dzień nie
interesuje się samochodami, nie musi wiedzieć, o co serwisant może ją zapytać. Tak jak panowie, którzy nie są
biegli na przykład w walce ze zmarszczkami, nie będą potrafili odpowiedzieć na pytanie kosmetyczki, czy wolą
zabieg bursztynowej redermalizacji skóry XelaRederm, czy mezoterapiiosoczem bogatopłytkowym. No cóż,
prawdę mówi oklepane stwierdzenie: „Na głupie pytanie – głupia odpowiedź”.

Zamiast wstępu – czyli dlaczego umiejętność komunikowania się
jest ważna
…Żadna pojedyncza konwersacja na gwarantuje zmiany ścieżki kariery, firmy, relacji czy
życia, każda pojedyncza rozmowa MOŻE to uczynnić.
Susan Scott

INTERPRETACJE - WARIACJE NA CZTERY RĘCE
No początek kilka małych zagadek. Mam nadzieję, że lubisz od czasu do czasu pogłówkować.
Czy znak na ilustracji 1. to 6, czy 9, a może twoim zdaniem jeszcze coś innego? Jaka jest
prawidłowa odpowiedź? CZY W OGÓLE 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 dla odmiany na krótkie zdanie. 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, gdyż wyrwane z kontekstu daje szerokie możliwości interpretacji.

Z życia wzięte
Kiedy czytałam powyższe zdanie studentom na zajęciach, czy uczestnikom moich szkoleń na ogół mniej więcej
podobna liczba osób wskazywała każdą z możliwości. Konkluzja: nie ma lepszej lub gorszej interpretacji.

Przyjrzyjmy się innemu zdaniu opisującemu wprawdzie całkowicie nierzeczywistą sytuację,
ale potraktuj to proszę jako metaforę. 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? Czy, twoje hasło: W tym roku spędzimy super wakacje nad
morzem wywoła identyczne skojarzenia członków twojej rodziny z twoją wizją wygrzewania
się w słońcu na plaży? Może twojemu partnerowi bliższa będzie interpretacja: leżaczek
w cieniu z zimnym piwem w ręku, a twoje dzieci oczami wyobraźni widzą już niekończące się
kąpiele w morzu i niezliczone ilości lodów i gofrów. Trudno się dziwić, że w czasie tych
„wymarzonych” super wakacji dochodzi do wielu nieporozumień. Każdy oczekiwał, zgodnie
ze swoją interpretacją, przecież czegoś innego.
W tym właśnie tkwi jeden z podstawowych problemów z naszą komunikacją: każdy człowiek
na swój własny sposób INTERPRETUJE symbol, słowo, wyrażenie, obraz, dźwięk, gest,
zdanie, tekst, generalnie wszystko czego doświadcza. Nadawca i odbiorca pojmują sens tych
samych słów, wrażeń w różny sposób poprzez pryzmat posiadanych informacji, wiedzy, swoich
wartości i przekonań oraz przeżytych doświadczeń, ale i przez pryzmat tego, na co ma w danym
momencie ochotę czy w jakim jest w danej chwili nastroju oraz jaki ma stosunek do
współrozmówcy.
Tylu ilu ludzi żyje na świecie, tyle może być interpretacji treści, jakie chcemy przekazać
innym…, jeśli nie zrobimy tego poprawnie.

KSIĄŻKA WARTA PRZECZYTANIA
Nieumiejętne komunikowanie się utrudnia nawiązywanie kontaktów i przeszkadza
w osiąganiu porozumienia. I co najboleśniejsze, nie sprzyja uzyskiwaniu bliskich, głębokich
więzi. Osoby, które potrafią się efektywnie porozumiewać zazwyczaj dużo łatwiej znajdują
zatrudnienie czy pozyskują klientów, są doceniani w pracy, mają udane związki oraz relacje
dziećmi czy z przyjaciółmi. Efektywne komunikowanie się jest podstawą w relacjach
biznesowych, rodzinnych i uczuciowych. Jest kluczową umiejętnością człowieka. Ludzie,
którzy potrafili rozmawiać naprawdę efektywnie, porzucili swoje monologi na rzecz
wartościowych dialogów zmieniali swoje życie na lepsze. Odnosili sukcesy w pracy i w życiu
prywatnym. Stawali się szczęśliwsi.
<< ramka>> Niewłaściwy sposób komunikowania się może doprowadzić do zniszczenia
relacji międzyludzkich, jak i do strat finansowych. Od tego w jaki sposób potrafisz się
komunikować zależy jakość twojego życia. <<ramka>>
Potwierdzają to nie tylko moje wieloletnie obserwacje, ale również wiele badań
przeprowadzonych przez naukowców na całym świecie.
Mam nadzieję, że to wystarczające argumenty, aby dowiedzieć się więcej na temat właściwej
komunikacji? Jeśli tak, to zapraszam do lektury.
Jeśli jednak uważasz, że nie masz większych problemów z porozumiewaniem się, a niniejszą
książkę wziąłeś do ręki jedynie z ciekawości to odpowiedz sam sobie szczerze na pytania: Czy

nigdy nie miałeś żadnych problemów z dogadaniem się z drugą osobą? Nigdy nie było między
Tobą a inną osobą żadnych nieporozumień? Nigdy z nikim nie wchodziłeś w konflikt? Nie?
Nigdy? Szacun. W takim wypadku rzeczywiście nie musisz czytać tej książki. Ale wiesz co,
raczej wątpię, że na powyższe pytania odpowiedziałaś nie, nigdy. Ponieważ to raczej
niemożliwe. A skoro sięgnąłeś po tą książkę, to wierzę, że masz w sobie pokorę i mądrość,
która podpowiada tobie, iż zawsze można komunikować się lepiej, bardziej skutecznie
i z zachowaniem wzajemnego szacunku.
Z książki Komunikacja bez bajer, jak rozumieć i być rozumianym dowiesz się, między innymi:
▪ dlaczego skuteczna komunikacja jest ważna w życiu każdego z nas,
▪ jak wygląda proces komunikacji,
▪ o podstawowych błędach i barierach w komunikacji i jak sobie z nimi radzić,
▪ o podstawowych narzędziach utrzymywania rozmowy na właściwym kursie i docierania
do wybranego portu,
▪ jak sobie radzić z emocjami i reakcjami swoimi i innych,
▪ jak rozmawiać szanując innych i zachowując szacunek do siebie,
▪ jak, dzięki komunikacji bez przemocy żyć w harmonii z innymi i budować pozytywne
relacje osobiste i zawodowe.
Po uważnym przeczytaniu tej książki dowiesz się, jak umiejętnie budować
satysfakcjonujące relacje zawodowe oraz dobre relacje osobiste.
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 praktyczny poradnik
z przykładami problemów w komunikacji, które przydarzają się każdemu oraz prostymi
podpowiedziami, jak ich unikać i poprawić relacje międzyludzkie za pomocą
odpowiedzialnego porozumiewania się. A do tego napisana z poczuciem humoru
i ilustrowana świetnymi rysunkami Kate Bauer.
Po przeczytaniu książki będziesz wiedzieć, jak:
▪ prowadzić właściwie rozmowę z druga osobą,
▪ budować pozytywne relacje z rozmówcą,
▪ przekonywać innych do swojego zdania,
▪ interpretować zachowania innych,
▪ radzić sobie z trudnymi rozmówcami,
▪ radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
▪ panować nad swoimi emocjami,
▪ słuchać, aby zrozumieć,
▪ prowadzić wartościowy dialog, rozmawiać, aby słuchać i zrozumieć oraz być
wysłuchanym i zrozumianym.
Masa przykładów wziętych z codziennego życia. Tona dowcipów i anegdot. Kilogramy
ilustracji. Garść ćwiczeń i testów. Przestępny język. Wartościowe podpowiedzi.
Praktyczne narzędzia. To wszystko znajdziesz w jednej książce

Jak najlepiej korzystać z tej książki?
Idealnie byłoby przeczytać ją za pierwszym razem całą, rozdział po rozdziale, aby „złapać”
ogólny kontekst komunikacji, aby stworzyć sobie obraz całości tego procesu. A potem według
uznania, sięgać do konkretnych problemów lub porad w zależności od potrzeb. Nie trzeba jej
czytać za każdym razem od deski do deski, wystarczy wybrać jedną z porad na jeden dzień.
W książce znajdziesz następujące stałe elementy:
▪ cytaty – słowa ludzi, którzy mieli istotny wkład w rozwój ludzkości i uważali, że podstawą
tego rozwoju jest skuteczna komunikacja. Dzielę się nim z tobą wierząc, że opinie
ekspertów będę dodatkowym argumentem dla ciebie, na to, aby zgłębić sztukę
porozumiewania się;
▪ sentencje w ramkach – fragmenty tekstu, na które chciałabym szczególnie zwrócić twoją
uwagę. Są jak kamienie milowe projektu, które wskazują, że jesteśmy na właściwej drodze
do jego zakończenia z sukcesem. Fragmenty te, łatwiejsze do zapamiętania niż cały tekst,
pozwalają zapisać w pamięci, to co najważniejsze.
▪ z życia wzięte – zabawne historie i anegdoty napisane przez życie, które choć śmieszne,
mają pokazać jakie figle potrafi płatać nam nieumiejętna komunikacja. Możesz więc
potraktować je jako delikatną przestrogę;
▪ anegdoty i dowcipy – kto nie lubi się śmiać? Dowcipy są zazwyczaj nieco przerysowanym
odbiciem naszego życia. To nasza rzeczywistość odbijana w krzywym lustrze. Czasem to
lustro bardzo trafnie punktuje nasze przywary. Można się z nich pośmiać, ale i zmuszają
do myślenia. Dlatego niektóre fragmenty książki są „podrasowane” dowcipami mniej lub
bardziej nawiązującymi do poruszanego tematu, zaczerpniętymi z zasobów pamięci moich
znajomych (ja niestety nie mam pamięci do żartów) lub z pamięci wirtualnej na stronach:
http://www.dowcipy.pl/, http://www.wcipy.pl/, http://www.kiermana.pl/, http://www.dowcipni.com/;
https://www.goldenline.pl/grupy/Pozostale/humor-dowcip/anegdoty-o-naukowcach,1670498/;
https://dziennikzachodni.pl/zarty-i-anegdoty-na-sali-sadowej-zbiera-je-katowicki-prokurator/ar/577131;
http://kacperzamojski.pl/10-najlepszych-anegdot-o-znanych-ludziach/;
http://www.cytaty.info/anegdoty;
http://www.dowcipy.kel.pl/dowcip/humor_z_zeszytow/2867.html;

rysunki – jak już wspomniałam, tekst książki został uzupełniony przez dowcipne rysunki
Kate Bauer. Jej rysunki są doskonałym zilustrowaniem niniejszej lektury, które ciebie
rozbawią i pozwolą Twojemu umysłowi nieco odetchnąć;
▪ ćwiczenia i testy – pozwolą tobie lepiej zrozumieć pozyskaną wiedzę i uświadomić sobie,
jak poszczególne elementy komunikacji funkcjonują w rzeczywistości.
Tak, to wszystko znajdziesz w mojej książce. Obiecuję, że nie zaśniesz, dopóki nie przeczytasz
przynajmniej … 3 stron. Zgadzasz się? OK, to mamy umowę.
▪

Z życzeniami miej lektury
Beata Kozyra
ĆWICZENIE – INTERPRETACJA
Pokaż symbol z pierwszego rysunku tego rozdziału kilku osobom i sprawdź, czy ich
interpretacje będą identyczne, czy też różne. Zapytaj o przyczynę takiej, a nie innej
interpretacji. Podobnie możesz zrobić ze zdaniem o ZAMKU.

