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Sięgnij po pomoc
Porozumiewanie się

Ludzie ciągle się porozumiewają. Głównym 
nośnikiem, najbardziej popularnym, jest roz-
mowa. Podstawowym elementem rozmowy 
są słowa. Podstawowym, ale nie jedynym, 
ponieważ pojęcie „rozmowa” jest bardzo 
obszernym pojęciem. Aby łonkowie o-
łeeństwa mogli porozumiewać się między 
sobą, słowa muszą mieć to samo znaenie 
dla mówiącego i dla słuchaa. Ponieważ sło-
wa mają wiele znaeń - np. słowo „zamek” 
oznaa budowlę, uądzenie zabezpieające 
dwi, ęść broni palnej, suwak błyskawiny 
w kuce itp., słucha na podstawie własnego 
doświadenia musi pypisać odpowiednie 
znaenie tego słowa w danym momencie i na 
podstawie znaenia słów sąsiadujących (kon-
tekst) określić właściwe znaenie tego słowa 
w danej chwili. Nie tylko słowa obarone są 
znaeniem. Zachowanie się, ton głosu, wyraz 
ou, skywienie ust- wszystko to informuje 
nas o tym, co uje osoba, z którą rozma-
wiamy. Dlatego w naszym odbioe świata, 
w naszych kontaktach, ogromną rolę odgrywa 
nasza interpretacja sygnałów, to, jakie nadaje-
my im znaenie. Osoby porozumiewające się  
w asie pekazu informacji uą się, że sło-
wom nadawane są pewne kody zrozumiałe 
w danej grupie osób, to znay, że zarówno 
nadawcy, jak i odbiorcy pekazu pypisują 
podobne znaenie słowom, gestom i innym 

symbolom. Jeżeli dwie osoby zwracają uwagę 
na te same rawy lub wątki w asie rozmo-
wy, możemy być całkiem pewni, że osoby te 
mają podobną strukturę poznawą. Wymiana 
treści między nimi będzie szybsza, pełniejsza 
i dokładniejsza niż między osobami, których 
struktury poznawe nie są podobne.

Rozmowa, prawdziwa rozmowa, będąca au-
tentyną wymianą myśli, a nie monologiem, 
wymaga od nas aktywnej postawy. Mamy 
pewne, mniej lub bardziej ustalone poglądy, 
zajęci jesteśmy swoimi rawami i odruchowo 
bronimy się ped wtargnięciem cudzego życia 
w nasze życie. Nieadko rozmowy mają cha-
rakter ysto konwencjonalny. Ktoś nas pyta 
”co słychać?”, odpowiadamy, że wszystko do-
be- i słowa te właściwie nic nie znaą poza 
tym, że są formą zwrotów genościowych. 
Ktoś chciał nam zasygnalizować zainteresowa-
nie i żyliwość. Konwencjonalne formy chro-
nią nas ped zbytnią ingerencją ludzi, których 
mało znamy lub otykamy pypadkowo.

Jeżeli jednak już rozmawiamy z kimś nie-
konwencjonalnie, zdawać by się mogło, że 
wystary słuchać tylko tej drugiej osoby. 
Aby w pełni zrozumieć pekaz drugiej osoby, 
musimy uruchomić tzw. aktywne słuchanie. 
Ważne, aby wiedzieć, że osoba pekazująca 
informacje, pekazuje ją tylko w 33% słownie, 
a aż w 65% py pomocy mowy ciała. Słowa 
opró symbolu znaeniowego zawierają też 
pewien ładunek energetyny i emocjonalny. 
Pekaz słowny może te ładunki fałszować, ale 
pekaz bezsłowny raej pokazuje prawdziwe 
znaenie słów. Pekazujący informację mówi 
słowem, mimiką, gestami, oami i ogólnym 
zachowaniem. Dlatego, żeby dobe zrozumieć 
pekaz drugiej osob,y musimy włąyć ak-
tywne słuchanie.

Czym słuchamy? Nie tylko uszami. Słucha-
my oami, patąc na mimikę drugiej osoby, 
ruchy jej ciała, gesty rąk ale słuchamy też 
sercem, wyuwając intencje i emocje mówią-
cego. Aktywnemu słuchaniu yja to, kiedy 
w rozmowie jedna osoba mówi- druga słucha 
i na odwrót, ta, która słuchała mówi a druga 
słucha. Wtedy jest szansa, że będą się słyszały. 
Nasza uwaga dokonuje wyboru zależnie od 
tego, jakie są nasze zainteresowania, pewne 
ey zapamiętujemy lepiej- inne goej.
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Nieumiejętność słuchania jest ęściej 
pyyną koniktów, niż się to powszechnie 
wydaje. Rodzice nie słuchają tego, co mówią 
dzieci, wychowują je, wydają polecenia i nie 
mogą zrozumieć, dlaego nagle nie mają 
z dziećmi kontaktu.

Rozmowa, aby była rozmową a nie monolo-
giem, wymaga, aby obie strony pyjęły nowe 
treści. Pyjęcie nowych treści wymaga pew-
nego wysiłku. Nasz umysł chętniej pyjmuje 
poglądy zgodne naszym punktem widzenia, 
a broni się ped tym, co niezgodne. Rozmowa 
wzbogaca nasz obraz świata, uzupełnia go, roz-
szea a asem zmienia.

Nie zawsze uświadamiamy sobie, jaki jest 
ładunek emocjonalny naszych słów. Sądzimy, 
że jeżeli mówimy ey słuszne, jeżeli mamy 
rację, to winien to pyjąć nasz rozmówca 
i uznać za słuszne. Jednak wystary zbyt apo-
dyktyny ton głosu, by wywołać eciw. 
Dobe słuchający rozmówca słyszy nie tylko 
to, co mówi druga osoba, ale i jak mówi. Bo 
informację niosą nie tylko słowa, ale także 
ton głosu, wyraz ou, gesty. Umiejętność 
nawiązania kontaktu pozasłownego jest nie-
zbędnym warunkiem dobrego słyszenia tego, 
co mówi druga osoba. Milące zrozumienie 
bywa nieraz cenniejsze niż słowa.

Każdy ma granicę intymności, raw wy-
łąnie własnych, której nie pekraa się 
bezkarnie. Jeżeli nie jesteśmy pez rozmówcę 
upoważnieni, nie zadajemy pytań, na które 
niekonienie nasz rozmówca chciałby odpo-
wiedzieć. Pekroenie tej granicy, nie zawsze 
sygnalizowane pez rozmówcę, ale odute 
jako pykrość, może w osób nieuchwytny 
popsuć dobre stosunki między rozmówcami. 
Im bardziej różnorodne, żywe są nasze zain-
teresowania, im bogatszy wewnętny świat, 
w jakim żyjemy, tym ciekawsza jest rozmo-
wa.

W rozmowie ważną rolę odgrywa słowo. 
Słowo może leyć, ale może też niszyć. Sło-
wo może stanąć między ludźmi tak, że trudno 
je zapomnieć. Stosunki między ludźmi się psu-
ją, choć chcieliby pebayć i zapomnieć. Złe 
słowo niszy. Często powtaane krytyne 
uwagi, nieżyliwe słowa są odbierane pez 
system nerwowy, zapisują się w nim i gdy 
jakąś uwagę słyszymy po raz kolejny, reagu-

jemy gwaownie.
Słowo jest sygnałem umownym, asem 

zgodnym, a asem enym z innymi nie-
umownymi sygnałami. Czyjeś słowa: ” bardzo 
się cieszę” mogą sygnalizować jego radość, ale 
ton głosu, wyraz ou mogą zdradzić, że wca-
le się nie cieszy. Słowa – jak wszystkie znaki 
umowne- mogą służyć zarówno do pekazy-
wania, jak i ukrycia prawdy. Są słowa dodające 
otuchy i słowa pozbawiające sił. Słowa mobili-
zujące dodatnio mogą odwoływać się nie tyle 
do aktualnych waości, ile do potencjalnych 
możliwości ukrytych w danym łowieku. 
W pracy aysty y naukowca ęsto wół-
twórcą jest ten, kto potrafi sympatią i wiarą 
wyzwolić twórą siłę. Za słowami stoi mó-
wiący łowiek, siła jego pekonania, to, co 
peżył i to, co pemyślał. 

Jak złożone jest to zadanie ilustrują słowa 
Konstantego Ildefonsa Gałyńskiego (Dzikie 
wino).
„Ileż to lat, ileż lat teba chodzić,
po dniach, po nocach, po schodach, po piętrach
do ilu łomotać dwi, w ilu szukać
książkach, światłach, muzynych instrumentach.
Po jakich drogach co się w deszu mylą,
zaplątują w niebieskich zachmueniach,
w ilu miastach z latarniami, o w ilu
nieskońonych próbach, 
oekiwaniach, doświadeniach- 
ażeby znaleźć jakieś jedno zdanie,
które do serca komuś wejdzie 
i zostanie.”
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