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Nie wystarczy mówić do kogoś głośno i „po polsku”. 
Zawsze warto upewnić się, że słuchający zrozumiał  

i właściwie odczytał intencje naszego komunikatu

Co nam utrudnia  
porozumiewanie się N a przeszkodzie porozumieniu często nie stoi 

zła wola, ale naturalne zjawiska dotyczące 
procesu komunikacji i nasze absolutne prze-
konanie, że zawsze komunikujemy się precy-
zyjnie, mówimy wszystko, co potrzeba i we 

właściwym tempie, a nasze wartości są najważniejsze. Innymi 
słowy – jesteśmy bezrefleksyjnie pewni, że racja jest po naszej 
stronie i że może być tylko jedna racja. Każde niezrozumienie 
jest po drugiej stronie, a każda nieakceptacja naszej racji to 
atak uruchamiający potężną lawinę ocen i emocji. 

Pamiętam swoją pierwszą pracę po studiach. Po kilku 
miesiącach zostałem poproszony o przygotowanie skryptu 
dla uczestników warsztatów. To była ważna sprawa, a dostęp 
do fachowej literatury i do drukowania nie tak łatwy jak dziś. 
Dwa tygodnie ciężkiej pracy. W piątek po południu posze-
dłem do szefowej zadowolony z siebie i pokazałem skrypt. 
Obejrzała i stwierdziła: „Tak nie jest dobrze”. OK, robiłem to 
po pierwszy raz w życiu. Przez kolejny tydzień poprawiałem, 
w piątek po południu znów poszedłem do szefowej, pokaza-
łem efekt swojej pracy i znów usłyszałem: „Nie jest dobrze”. 
Zabrałem materiał, siedziałem nad nim przez cały week-
end, po kilkanaście godzin dziennie. Dołożyłem literaturę, 
zmieniałem, poprawiałem. W poniedziałek rano zjawiłem 
się pierwszy w pracy, gdy tylko szefowa przyszła, pokazałem 
jej skrypt. I usłyszałem: „Nie jest dobrze”. Żyła zaczęła mi 
pulsować, ciśnienie podskoczyło, nie wytrzymałem. „Co nie 
jest dobrze?” – zapytałem. I – usłyszałem odpowiedź: „U nas 
w firmie używamy czcionki Times New Roman”.

Chociaż nie od razu byłem gotowy patrzeć na to w ten 
sposób (ze względu na lawinę emocji), ta sytuacja nauczyła 
mnie kilku ważnych rzeczy związanych z komunikacją. Prze-
konałem się, jak wielka może być różnica między tym, czego 
oczekuje nadawca komunikatu, a tym, co zrozumiał odbiorca, 
nawet jeśli obie strony mają dobre intencje. Doświadczyłem, 
że czym innym jest teoretyczne zrozumienie modelu dobrej 
komunikacji, a czym innym – zwłaszcza jeśli studiujesz psy-
chologię – zastosowanie go, kiedy rozmawiasz z żywą osobą 
w sprawie, na której ci zależy. Jeśli chodzi o praktykę, od tam-
tego czasu, gdy usłyszę zgeneralizowaną ocenę, np. „dobre” 
(ale też złe, właściwe, niewłaściwe, szybkie, drogie, skompliko-
wane itd.), znacznie częściej dopytuję o kryteria: co miałbym 
zmienić? Co szczególnie wymaga poprawy? Podaj mi, proszę, 
przykład czegoś, co jest zrobione dobrze. 

Najważniejszym odkryciem było dla mnie to, że praca 
nad lepszą komunikacją to praca nad sobą. Przecież nikt nie 
zagwarantuje mi, że wszystkie ważne dla mnie sprawy będę 
załatwiał wyłącznie z perfekcyjnie komunikującymi się, życz-
liwymi ludźmi obdarzonymi empatią i cierpliwością. Jak ma-
wiają Skandynawowie: nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. 

Z jednej strony komunikacja jest procesem automatycz-
nym. Nie zawsze jest świadoma, lecz w zasadzie człowiek 

nie może się nie komunikować. To dlatego nie każdy jest 
mistrzem pokera – gry, której ważnym elementem jest ble-
fowanie. Dosyć łatwo odbieramy emocje innych ludzi. Z dru-
giej strony – to proces złożony i trudny. Czym innym jest 
komunikować cokolwiek, a zupełnie czym innym komuni-
kować się w sposób celowy, tak by druga osoba zrozumiała 
dokładnie, czego oczekujemy. Może wydawać się to dziwne, 
bo większość dorosłych ludzi umie przecież mówić. Jednak 
mówienie i komunikacja nie są tym samym. Można świetnie 
wypadać jako mówca w dużym gronie i kiepsko komuniko-
wać się z bliskimi. By dotrzeć do odbiorcy, nadawca ze swoim 
komunikatem musi pokonać trzy bariery.

Bariera nieuwagi
Kiedy myślę o tej barierze, przypomina mi się dowcip 

o kierowcy i rowerzyście.
„Ma pan zepsuty tłumik!” – krzyczy rowerzysta do kie-

rowcy ryczącego volkswagena.
„Co?” – odpowiada kierowca, zwalniając, by dostosować 

tempo do prędkości roweru.
„Ma pan zepsuty tłumik!” – rowerzysta krzyczy, wkłada-

jąc w to swoją całą energię.
„Niestety – odkrzykuje kierowca – nic nie słyszę, bo mam 

zepsuty tłumik!”.
Ludzka zdolność do świadomego postrzegania jest ogra-

niczona przez wydolność zmysłów i pojemność naszej uwa-
gi. Innymi słowy, jeśli wokół panuje hałas lub jeśli jesteśmy 
czymś pochłonięci, możemy w ogóle nie usłyszeć, że ktoś 
do nas mówi. Żeby bariera nieuwagi została pokonana, to, 
co zostało powiedziane, musi zostać usłyszane. Żeby było 
usłyszane, musi się przebić przez dźwięki otoczenia i być na 
tyle wyraźne, by zostało dostrzeżone przez odbiorcę komu-
nikatu (mamę, szefa, kolegę, policjanta). Nie uda się to, jeżeli 
będziesz tylko myśleć o czymś, lecz tego nie powiesz albo 
powiesz bardzo cicho, pod nosem lub nie tej osobie, która 
ma to usłyszeć. 

Wskazówki praktyczne:
● Jeśli chcesz być usłyszany, przyciągnij uwagę odbiorcy.
●  Ważne rzeczy mów tylko wtedy, kiedy jesteś pewien, że 

jesteś słuchany.
● Sprawdzaj, co usłyszał twój rozmówca.

Bariera nierozumienia
Często zakładamy, że nasz komunikat jest precyzyjny 

i jednoznaczny. W końcu mówimy w sposób jasny i zrozu-
miały dla siebie. Denerwujemy się, kiedy ktoś nas nie ro-
zumie. Jak jest naprawdę, ilustruje to następująca opowieść:

Rzecz dzieje się na prerii, na Dzikim Zachodzie. Samotny 
kowboj spotyka jadącego z naprzeciwka młodego Indianina. 
Stają, zaczynają mówić, lecz odkrywają, że nie mówią w swo-
ich językach. Z pomocą przychodzą gesty. Indianin wyciąga 
wskazujący palec prawej ręki. Kowboj w odpowiedzi wyciąga 
palce wskazujące obu dłoni. Na to Indianin na wysokości 
piersi składa dłonie w daszek tak, że stykają się opuszkami 
palców. Widząc to, kowboj wykonuje prawą dłonią slalom od 
własnego tułowia w kierunku Indianina. Natychmiast potem 
rozjeżdżają się, każdy w swoją stronę. 
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Kowboj dojeżdża do miasta i wpada do baru. Kopie drzwi 
i krzyczy: „Stawiam wszystkim! Ledwie uszedłem z życiem! 
Spotkałem Indianina, a ten mówi: »Zastrzelę cię z łuku« (po-
kazuje wyciągnięty wskazujący palec prawej ręki). Ja mu na 
to (pokazuje dwa palce wskazujące): »Mam dwa colty!«. Na 
co ten tchórz: »Litości!« (składa dłonie w daszek). A ja mu na 
to: »Spadaj!«” (wykonuje slalom dłonią).

W tym samym czasie Indianin dociera do swojej wios- 
ki. Poruszony prosi radę starszych o spotkanie. „Czcigodni 
mędrcy, miałem zadziwiającą przygodę, której znaczenia nie 
mogę pojąć. Spotkałem bladą twarz na drodze. Pytam: »Ktoś 
ty?« (wyciąga prawy palec wskazujący). Na co on odpowiada 
(wyciąga dwa palce wskazujące): »Kozica«. Składając dłonie 
w daszek, pytam więc: »Górska?«, a blada twarz na to (wy-
konuje slalom prawą dłonią): »Nie, rzeczna!«”.

Język jest umowny, a niektóre słowa mają wiele znaczeń. 
Zależnie od kontekstu, sytuacji czy tonu głosu ten sam ko-
munikat może zabrzmieć zupełnie inaczej, a odbiorca może 
odczytać inną intencję. Zdanie: „Jaki jesteś mądry!” można 
powiedzieć z zachwytem po to, by docenić i zachęcić, można 
też powiedzieć ironicznie, złośliwie, by zniechęcić. 

Postęp na ścieżce komunikowania się można poznać po 
tym, że nadawca częściej zamiast „nie zrozumiałeś mnie” 
mówi „wyraziłem się niewystarczająco jasno”. Nawet najbar-
dziej precyzyjnie, poprawnie i dobitnie przekazany komunikat 
będzie nieskuteczny, jeżeli rozmówca go nie zrozumie. Her-
kules Poirot, genialny detektyw z powieści Agathy Christie, 
ciężko przeżywał pogorszenie jakości usług chińskiej pralni, 
z której korzystał. Koszule przychodziły czyste, ale krochma-
lone kołnierzyki były źle wyprasowane. Zrozpaczona asystent-
ka Poirota zwróciła się o pomoc do jego przyjaciela, kapitana 
Hastingsa. Ten powiedział detektywowi, że miał taką samą 
sytuację, więc prowadzącemu pralnię Chińczykowi powiedział 
wyraźnie, powoli, głośno: „Kołnierzyki być źle prasowana!” 
i radzi Herkulesowi zrobić to samo. Zaintrygowany detektyw 
zapytał: „I co, pomogło?”. Hastings odrzekł: „Nie, właściwie 
nie”. No właśnie, usłyszane to nie to samo, co zrozumiane. 

Wskazówki praktyczne:
●  Pamiętaj, że twój rozmówca może rozumieć sytuację ina-

czej niż ty.
●  Upewnij się, że mówicie tym samym językiem i tak samo 

rozumiecie słowa, unikaj żargonu.
●  Przykłady i analogie wybieraj ze świata doświadczeń roz-

mówcy.
●  Stosuj kryteria obiektywne.

 Bariera nieakceptacji
Ta bariera oddziela informowanie od porozumienia. 

W codziennych relacjach często mylimy zrozumienie z ak-
ceptacją. Nie wystarczy, że ktoś cię zrozumie, do porozumie-
nia potrzeba także jego aprobaty. Różnicę pomiędzy akcepta-
cją a rozumieniem doskonale pokazuje anegdota z początków 
powojennej współpracy handlowej między Stanami Zjedno-
czonymi a Japonią. 

Jowialny amerykański biznesmen przyleciał do Kraju Kwit-
nącej Wiśni, żeby zaproponować wielki kontrakt handlowy. 
Spotkał się tam z władzami firmy, przedstawił pomysł, opisał 

harmonogramy dostaw. Był zadowolony, bo na każdą jego pro-
pozycję Japończycy potakiwali. Uradowany sukcesem wrócił 
do kraju i rozpoczął produkcję, czekał na delegację japońską 
i pierwsze dostawy części z ich strony. Jakież było jego zdzi-
wienie, kiedy nikt się nie pojawił. Okazało się, że Japończycy 
kiwali głowami, by okazać mu szacunek i pokazać, że słuchają 
go i rozumieją, a nie dlatego, że zgadzali się z treścią jego słów.

Czasami, gdy bardzo nam na czymś zależy, nieświadomie 
traktujemy to jako oczywisty, najważniejszy argument. Prze-
stajemy mieć realny kontakt z rzeczywistością, liczą się tylko 
nasze silne pragnienia. Nie myślimy wtedy o tym, co jest moż-
liwe, czego chce druga strona albo czy zależy jej równie mocno. 
Jednak rzeczywistość potrafi takie oczekiwania zweryfikować.

Rzecz dzieje się na rynku, przy stoisku warzywnym, przed 
świętami. Ludzie chodzą w poszukiwaniu potrzebnych zaku-
pów, porównują jakość, ceny artykułów, sprzedawcy chętnie 
oferują towar. Jedni chcą kupić tak, by zmieścić się w domo-
wym budżecie, drudzy sprzedać tak, by zarobić.

– Po ile pomidory? – pyta zainteresowany klient.
– Po 15 zł – odpowiada sprzedawca.
– Panie, to za drogo! Opuść pan! W sklepie obok pomi-

dory są tylko po 10 zł!
– W takim razie niech pan tam kupi!
– Ale tam się skończyły, już nie mają!
– Proszę pana, gdybym ja nie miał, to sprzedawałbym 

po 5 zł.

Wskazówki praktyczne:
●  Słuchaj, na czym zależy rozmówcy.
●  Pytaj go o to, co jest dla niego ważne.
●  Przekonując, odwołuj się do jego wartości i korzyści dla 

niego.
●  Potwierdzaj zgodę wprost i notuj ustalenia.

Biorąc pod uwagę to, jak wiele stoi na przeszkodzie, fa-
scynujące jest, że czasami ludzie jednak potrafią się porozu-
mieć i współdziałać. Marek Aureliusz pisał: „Wszystko, co 
słyszymy, jest opinią, nie faktem. Wszystko, co widzimy, jest 
punktem widzenia, nie prawdą”. I chociaż te słowa zostały 
zapisane ponad 1800 lat temu – znajdują dziś potwierdzenie 
w wynikach badań nad naszym myśleniem i mózgiem. Kiedy 
spotykają się dwie osoby, tak naprawdę spotykają się ich dwa 
światy. I każdy swój świat uważa za prawdziwy i traktuje go 
jako punkt odniesienia. 

Gdyby ktoś jednak – wbrew zdrowemu rozsądkowi – za-
miast cieszyć się tymi momentami, kiedy porozumienie nastę-
puje bez wysiłku, chciał coś zrobić, by zwiększyć szanse po-
wodzenia udanej komunikacji, to warto, by pamiętał jeszcze 
o dwu zjawiskach utrudniających porozumienie.

Czytanie w myślach
Jest oczywiste, że to, co widzimy, wpływa na to, co myś- 

limy, ale często ukryta i nieoczywista jest relacja w drugą 
stronę: to, co myślimy, wpływa na to, co widzimy.

Zajączek obudził się wcześnie rano, mając straszną ochotę 
na naleśniki. Kłopot polegał na tym, że była niedziela, a w ca-
łym lesie tylko niedźwiedź miał patelnię. Niedźwiedź miesz-
kał po drugiej stronie lasu i żeby do niego dotrzeć, trzeba 
było przejść spory kawałek. 
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Ale tak bardzo zajączkowi chciało się naleśników, że wyru-
szył od razu. A kiedy tak szedł, rozmyślał radośnie: „Przyjdę 
do niedźwiedzia, zapukam do drzwi, przeproszę, że przycho-
dzę tak rano, i poproszę o pożyczenie patelni”. Mijając brzo-
zy, pomyślał: „A jeśli mi odmówi?”. Szedł dalej zasmucony: 
„A może on sam jej używa? Eee, raczej nie, bo jest bardzo 
wcześnie. No, ale dlaczego miałby mi pożyczyć patelnię? Je-
stem tylko zajączkiem, a on niedźwiedziem”. Zamyślony do-
tarł do polanki, za którą znajdowała się jama niedźwiedzia. 
Zmęczony długą drogą nadal analizował sytuację: „Wstałem 
rano, przeszedłem taki kawał drogi, a on na pewno nie poży-
czy mi tej patelni. To ja mu chcę usmażyć naleśniki, przycho-
dzę, grzecznie proszę, a on mi mówi, że nie, chociaż sam jej 
nie używa”. Zajączek dociera w końcu do jamy niedźwiedzia, 
puka do drzwi. Zaspany niedźwiedź otwiera i miło wita gościa. 
Na co Zajączek odpowiada: „W dupie mam twoją patelnię” 
i obrażony odchodzi.

Czytanie w myślach (czyli 
zakładanie, że wiemy, co czu-
je, myśli druga osoba, jakie 
ma poglądy, motywacje) jest 
jedną z ważniejszych przyczyn 
nieporozumień. Zachowujemy 
się tak, jakby zdarzyło się coś, 
co faktycznie nie zaistniało. 
Domysły zastępują komuni-
kację. Np. matka spogląda na 
córkę (bo jest ciekawa, co robi), 
a córka czuje się skarcona (ob-
raża się i wychodzi z pokoju). 

Wskazówki 
praktyczne:

●  Sprawdź, jakie masz nasta-
wienie do rozmówcy (jak 
ono może wpłynąć na komunikację).

●  Pytaj rozmówcę o znaczenie komunikatów, gestów: „Wi-
dzę, że kręcisz głową, kiedy mówię o naszym wspólnym 
wyjeździe, powiedz dlaczego?”.

●  Weryfikuj wprost przypuszczenia: „Czy skrzywiłeś się, bo 
nie lubisz…?”.

●  Nazywaj wprost swoje emocje i potrzeby.

Nieczytelne granice  
i nadmierna uległość
Czasem satysfakcję z komunikacji utrudnia brak jasnego 

wyrażenia własnego stanowiska i gotowości do obrony włas- 
nych granic. Może to być szczególnie trudne wobec autoryte-
tów, osób, na których nam zależy. Wyrażenie własnego zdania 
związane jest z ryzykiem odrzucenia, wyśmiania. Jednak za-
niechanie wyrażenia własnych potrzeb czasem utrudnia lub 
uniemożliwia ich zaspokojenie. Osoby z otoczenia mogą po 
prostu nie wiedzieć, o co nam chodzi, lub nie zdawać sobie 
sprawy, że czegoś w ogóle potrzebujemy!

Krawiec Zubek słynął w całej okolicy. Wielu uważało, że 
to najlepszy mistrz krawiectwa na świecie. I dlatego właśnie 
Jakub zdecydował się uszyć garnitur u Zubka. Nie mógł docze-
kać się, kiedy garnitur będzie gotowy. Przychodził punktualnie 

na przymiarki i wreszcie przyszedł dzień odbioru garnituru. 
Jakub pojawił się wcześniej w pracowni krawieckiej, grzecznie 
czekał, a kiedy przyszła jego kolej, z radosną niecierpliwością 
włożył upragniony garnitur. 

Jakież było jego zdziwienie, kiedy okazało się, że nogawki 
spodni sięgają tylko do połowy łydek, jeden rękaw marynarki 
jest dłuższy niż drugi, a kołnierz niesymetryczny. „No i jak 
leży? – pyta Zubek – Wspaniała robota!”. „Materiał jest piękny 
– nieśmiało odpowiada Jakub – ale spodnie jakby za krótkie”. 
„Jak to za krótkie! – oburza się Zubek. – Mistrz Zubek nigdy 
się nie myli! Pan po prostu nigdy nie nosił tak eleganckiego 
garnituru. Pan po prostu musi się nauczyć, jak to robić!”. Po 
czym podchodzi do Jakuba, pokazuje mu, by zgiął kolana i po-
nownie przejrzał się w lustrze. „I co?” – z satysfakcją pyta kra-
wiec. I rzeczywiście w lustrzanym odbiciu spodnie mają ide-
alną długość, a materiał się świetnie układa. „No, ale – mówi 
Jakub – przecież jeden rękaw jest za krótki”. „Za krótki?!” – 

odpowiada oburzony krawiec. 
– Mistrz Zubek nigdy się nie 
myli!”. Po czym podchodzi 
do Jakuba, ciągnie za rękaw, 
przekrzywia ramię mężczy-
zny. I rzeczywiście, oba rękawy 
kończą się przy nadgarstkach. 
„Taki piękny garnitur trzeba 
umieć nosić” – dodaje Zubek. 
„A co z kołnierzem?!” – pyta 
nieśmiało Jakub. „Kołnierz jest 
fantastyczny. Najmodniejszy 
krój. Niech no się pan tylko 
przygarbi, żeby obie strony le-
żały symetrycznie. O właśnie 
tak! Doskonale leży, wprost 
wyśmienicie. Zgodzi się pan?”. 
Jakub patrzy w lustro i rzeczy-

wiście garnitur wygląda fantastycznie, każda nogawka, każdy 
rękaw leży tam, gdzie powinien. „No tak, wygląda dobrze. Tyl-
ko jak ja mam teraz wrócić do domu?”. „Panie, powoli, prze-
cież to odświętny strój, trzeba się nim cieszyć”.

Jakub podziękował i zgarbiony, przekrzywiony, na zgiętych 
nogach, powoli ruszył do domu. Na przystanku pełnym ludzi 
ktoś zapytał, kto uszył mu taki piękny garnitur. „Pewnie Zu-
bek” – podpowiedział drugi. Zadowolony Jakub przytaknął. 
Na co pani stojąca obok, zwracając się do męża, powiedziała: 
„Od razu wiedziałam. Tylko taki mistrz jak Zubek potrafi 
uszyć garnitur, który świetnie leży na takim połamańcu”. 

Jaki stąd wniosek? Że nie warto czekać ze stawianiem gra-
nic. To, co czujemy, ma ogromny wpływ na to, jak się komu-
nikujemy. Niewyrażone wprost emocje działają z wielką siłą. 

Wskazówki praktyczne:
●  Ustalaj, poszukuj kryteriów obiektywnych.
●  Stawiaj granicę, mówiąc wprost, czego oczekujesz, na co 

się zgadzasz.
●  Zapisuj ustalenia i powołuj się na nie.
●  Daj sobie czas do namysłu, zanim odpowiesz.
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