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ROZDZIAŁ 6
MAŁY PORADNIK SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI
Bez znajomości zasad komunikacji międzyludzkiej trudno jest skutecznie radzić sobie w gospodarce wolnorynkowej. Zarówno produkt, jak i usługi, które
firma ma w ofercie, muszą przecież komuś być sprzedane.
Komunikacja to nie tylko proste porozumiewanie się. W procesie komunikacji przekazujemy sobie ważne treści i sprawiamy, że pomiędzy osobami biorącymi udział w tym procesie tworzy się pewna wspólnota. Na poziomie lokalnym
lub regionalnym jest to proste: mały producent lub usługodawca dzięki przekazowi z ust do ust staje się znany i de facto nie musi podejmować ciągłej komunikacji, czyli informować o sobie i swojej działalności – wszyscy wiedzą, co
robi i gdzie go znaleźć.
W sytuacji gospodarki rynkowej natomiast, a szczególnie w sytuacji, gdy rynek staje się międzynarodowy, zarówno usługodawcy, jak i producenci nie są
w stanie stworzyć ze swoimi odbiorcami wspólnoty lokalnej. Konieczne jest
podejmowanie trudu wychodzenia do odbiorców, informowania ich i zachęcania
do kupna usługi lub produktu.
Ważne dla nawiązania biznesowych kontaktów staje się zatem poznanie
ogólnych zasad skutecznej komunikacji międzyludzkiej.
W niniejszym opracowaniu skupimy uwagę na dwóch jej aspektach, a mianowicie na komunikacji niewerbalnej i werbalnej, w tym na technikach perswazji, które można zastosować w kontakcie z partnerem biznesowym i klientem.
Wskazanie na znaczenie poszczególnych elementów mowy ciała, przedstawienie wybranych technik perswazji, metod skutecznego komunikowania pozwoli
czytelnikowi, mam taką nadzieję, wykorzystać je do kształtowania w sposób
świadomy dobrych stosunków z innymi ludźmi.

Jak cię widzą, tak cię piszą – czyli o tym, jak przemawia
ciało
Nasze ciało ma wielką siłę, zarówno w nawiązywaniu dobrych relacji, jak
i w burzeniu ich. W pracy, w kontaktach z klientami, z pracodawcami, z dostawcami i wreszcie w życiu prywatnym umiejętne odczytywanie mowy ciała
i nadawanie nim właściwych sygnałów jest niezwykle istotne, ponieważ to wła-
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śnie te sygnały wpływają na tworzenie się pierwszego wrażenia oraz formułowanie oceny o osobie, którą widzimy po raz pierwszy i o której nic więcej nie
możemy powiedzieć, jak tylko to, co poczuliśmy, gdy ją zobaczyły nasze oczy.
Ciało ma moc przekazywania informacji o stanie emocjonalnym partnera, dostarcza nam również wiedzy na temat jego postaw wobec otaczającej rzeczywistości. Wszystkie te informacje z jednej strony zdobywamy o innych, z drugiej
udostępniamy innym o sobie w sposób nieświadomy – odbywa się to mimowolnie i zależy od stopnia zaawansowania naszych kompetencji społecznych nabytych w procesie socjalizacji. Co to oznacza? Otóż jedni z nas są bardzo uważnymi, empatycznymi obserwatorami swoich rozmówców, w sposób dla siebie
naturalny dopasowują się i troszczą o nich, dbają też o siebie, wkładają wysiłek
w tworzenie dobrej, serdecznej atmosfery rozmowy. Są i takie osoby, które
świadomie komunikują się w sposób trudny dla partnera, są agresywne, dominujące, ironiczno-sarkastyczne, poniżające, po to, by osiągnąć wyłącznie swoje
cele. Ale są i takie osoby, które nie posiadły umiejętności skutecznej komunikacji i każdy kontakt z drugim człowiekiem może być dla nich albo trudny albo
mogą, nieintencjonalnie, być bardzo kłopotliwymi partnerami. To dla tej grupy
osób i dla tych, którzy chcieliby podnieść poziom swych tzw. miękkich kompetencji, przeznaczony jest nasz informator o skutecznym porozumiewaniu się.
Przedstawione zostaną poszczególne obszary wchodzących w skład wiedzy
o komunikacji niewerbalnej, ich funkcja w procesie komunikacji oraz porady,
jak nimi „zarządzać” dla stworzenia dobrej atmosfery podczas rozmowy.

Głos
Bardzo często ludzie, jeśli nawet nie usłyszą zawartości wypowiedzi, doskonale potrafią rozpoznać i określić ton osoby mówiącej. Na jego podstawie oceniają, jakiego rodzaju relacji mogą się spodziewać ze strony rozmówcy: pozytywnej, wrogiej, obojętnej, serdecznej czy oficjalnej. Z tonu możemy wnioskować o stanie emocji rozmówcy, rozpoznajemy gniew, radość, zadowolenie,
dezaprobatę, smutek, pretensje... Tworzące się u odbiorcy komunikatu określone
wrażenie wpłynie, bez wątpienia, na jego stosunek do nadawcy i nawet jeśli ten
ostatni nie miał złych intencji, może nieświadomie zamknąć możliwość skutecznej rozmowy, wzbudzić niechęć i irytację odbiorcy. I odwrotnie, kontrolując
swój głos, może pozytywnie do siebie nastawić swojego rozmówcę i uzyskać
dla siebie całkiem wymierne korzyści.
Zab ierają c głos, należy zwrócić uwagę na następujące elementy:
• artykulację – powinna ona być wyraźna, ale niezbyt dokładna czy wystudiowana, ponieważ robi wrażenie sztucznej i wymuszonej, tym samym irytuje odbiorcę i może zamykać kontakt z nim;
• modulację – należy starać się modulować głos, aby uniknąć monotonii
w swojej wypowiedzi i nie zanudzić rozmówcy. Monotonia wypowiedzi
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prowadzi albo do irytacji i rozdrażnienia rozmówcy, albo do znudzenia
i wyłączenia się;
głośność – mówiąc zbyt cicho, narażamy się na niezrozumienie, co budzi
złość i zamyka kontakt. Mówienie zbyt głośne budzi agresję i sprawia,
że odbierani jesteśmy jako osoby dominujące; mało jest osób, które ten
rodzaj kontaktu uznają za miły dla siebie;
płynność – stosowanie dźwięków wypełniających eee, yyy, mlaskanie,
jąkanie się, wzdychanie, chrząkanie jest irytujące dla słuchacza, już po
chwili może on mieć trudność z aktywnym słuchaniem i wyłączyć się;
wysokość głosu – niski timbre jest pozytywnie odbierany, jako ciepły,
miły w słuchaniu, im wyższy, piskliwy, krzykliwy, tym bardziej może
wzrastać zniecierpliwienie i złość słuchacza.

Ważne elementy perswazji
Nie każda rozmowa ma za zadanie przekonanie partnera do swoich racji,
swojej oferty czy propozycji. Jeśli jednak masz taki właśnie cel, warto pamiętać
o kilku radach dotyczących zarządzania swoim głosem podczas perswazyjnego
sposobu wypowiadania się.
• Twoja mowa powinna być płynna, pozbawiona wahania.
• Wskazane jest, abyś często zmieniał ton głosu, modulował go.
• Powinieneś mówić z większym natężeniem, z naciskiem na wybrane
kluczowe dla twojej perswazji słowa.
• Szybsza mowa, duża liczba słów na minutę i krótkie pauzy są najistotniejsze w perswazji: zaburza się koncentracja odbiorcy, który nie chcąc
wyjść na mało rozgarniętego, chętniej zgadza się z nadawcą.
• Brak wahania i brak asekuracji w twoim głosie zwiększa skuteczność
perswazji.
• Pauzy wypełnione (umm, yyy, eeee) są odczytywane jako chęć zredukowania lęku, są przejawem pobudzenia emocjonalnego i są odbierane
negatywnie.
• Pauzy bezgłośne mogą świadczyć o starannym doborze słów, o zastanawianiu się nad wypowiedzią, co podnosi automatycznie twoją ocenę jako
osoby rozważnej i inteligentnej.
Uwaga! Nadużycie któregoś czynnika z reguły powoduje spadek wiarygodności nadawcy.

Oczy i usta – najważniejsze w nawiązaniu kontaktu
Mówimy często, że oczy są zwierciadłem duszy. W nich odczytujemy stosunek do świata i do osób. Wzrok może być określany jako dobry, łagodny, pozytywny, negatywny, zimny, zabijający, lekceważący, potępiający... lista jest dłu-
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ga. Ale przede wszystkim dzięki oczom nawiązujemy kontakt z innymi lub zrywamy go w czasie rozmowy. Usta mają podobną moc, określają stosunek emocjonalny do świata i ludzi, aprobatę lub odrzucenie, pogardę lub radość odczuwane wobec rozmówcy w każdej chwili rozmowy.
Kied y pa trz ymy na rozmówcę, należy pamiętać, że:
• Odwracanie wzroku, uciekanie oczami odbierane jest często jako oznaka
niechęci do komunikacji, lekceważenia rozmówcy, antypatii i nieżyczliwości dla niego. Każdy z tych stanów może zrywać kontakt, a z pewnością buduje bariery w porozumiewaniu się.
• Wrażenie wrogości powstaje w rozmówcy wówczas, gdy nadawca koncentruje na nim długie i nieruchome spojrzenie. Intensywne patrzenie
oko w oko i nieruchoma głowa odbierane mogą być jako konfrontacja
lub/i dominacja.
• Przy każdej rozmowie, mówiąc, należy co parę chwil odwracać wzrok,
dając słuchającemu „odetchnąć”. Dobrze jest rzucać spojrzenia kontrolne, nie wpatrując się w słuchacza.
• Towarzyskie spojrzenie na rozmówcę polega na ruchomym patrzeniu
w oboje oczu lub przenoszeniu wzroku z oczu na usta.

•
•
•
•
•
•
•

Jeśli mamy trudności z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, dobrze jest
patrzeć w „trzecie oko” (miejsce nieco powyżej brwi, między nimi).
W kulturze zachodniej patrzenie w oczy jest normą, postrzegane jest jako odwaga ponoszenia odpowiedzialności.
Częściej powinien patrzeć na partnera słuchacz (dobrze jest patrzeć na
mówiącego przez cały czas trwania rozmowy).
Im dalej stoimy od rozmówcy, tym dłużej i łatwiej możemy utrzymać
z nim kontakt wzrokowy.
Należy uśmiechać się jak najczęściej.
Uśmiech czasem bywa konwencjonalny. Ćwiczyć należy uśmiech intymny, wyrażający sympatię i otwarcie na rozmówcę.
Gdy masz do czynienia z trudnym, agresywnym, poniżającym cię rozmówcą, możesz sobie pomóc, zaburzając jego pewność siebie; w tym celu należy intensywnie patrzeć w jego dekolt, krawat, a nawet obniżać
jeszcze bardziej kierunek spojrzenia do poziomu jego brzucha.
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Ręce i dotyk, które mówią
Rolą gestów jest głównie podkreślanie tego, co mówimy. Mogą też, tak jak
wszystkie elementy komunikacji pozasłownej, komunikować emocje, myśli oraz
intencje nadawcy.
Oto kilka rad dla stworzenia dobrego wrażenia i otwierania komunikacji poprzez użycie właściwej gestykulacji:
• Stosuj pewny, mocny uścisk dłoni, utrzymuj z partnerem kontakt
wzrokowy i uśmiechaj się. Ramię
powinno
być
zgięte
w łokciu. Podanie „śniętej” dłoni
może całkowicie zamknąć kontakt, wzbudzić w rozmówcy niechęć do ciebie.
• Ruchy dłoni powinny być widoczne dla partnerów, nie zaciskaj pieści,
wierzch dłoni skieruj do spodu, „dawaj” ludziom to, co mówisz, nie baw się
przedmiotami.
• Dotyk pomaga, ale trzeba być ostrożnym, może również zerwać kontakt.
• Obserwuj nogi partnera: one najmniej „kłamią”, lepiej wskazują stan emocjonalny partnera.
• Przechylaj głowę w bok: to jest oznaka zainteresowania, słuchania.
• Im gestykulacja żywsza i bardziej otwarta,
tym pozytywniej jesteśmy odbierani.

• Ręce skrzyżowane mogą oznaczać nieakceptowanie tego, co się słyszy, zamknięcie na partnera.
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Stanie i siedzenie, czyli postawa
Postawa rozumiana jest nie tylko jako pozycja ciała w czasie rozmowy.
W tym, jak siedzisz i jak stoisz podczas rozmowy, uwidocznia się również twoja
postawa wobec rozmówcy i świata.
Jakie informacje możesz przekazywać rozmówcy, gdy stoisz?

•

•

Gdy stoisz pewnie na obu stopach, na
wyprostowanych nogach – budujesz
w rozmówcy wrażenie o swojej pewności siebie, sile, realnej postawie
wobec rzeczywistości, wyrażasz wobec partnera uczciwość i otwarcie na
niego, również zdecydowanie.

Gdy stoisz z zaplecionymi nogami, z ramionami skrzyżowanymi na piersi, taka postawa najczęściej jest odczytywana jako
chwiejność charakteru, niepewność, unikanie
decyzji, słabość, a przez partnera rozumiana
może być jako zamknięcie na to, co on mówi,
jako obawa, lęk, skłonność do oceniania rozmówcy, nieakceptowanie go.

W trakcie rozmowy może ci być potrzebne wsparcie, czasem trzeba będzie
ratować sytuację, innym razem trzeba będzie pomóc partnerowi. Poniżej znajdziesz kilka rad:
• Przy znudzeniu partnera, zastoju w rozmowach zmień gwałtownie pozycję,
zaproponuj przerwę, klaśnij w ręce, nagle zmień postawę i ton głosu. Zmiana
w postawie ciała pociąga za sobą zmianę sposobu myślenia, wybija rozmówcę z bezwładu.
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• Chcąc zdominować rozmówców, zablokuj im możliwość ruszania się: patrz
nieruchomo w oczy, mów bez przerwy monotonnie, ale głośno, nie słuchaj
ich, nie dopuszczaj innych do głosu, zadbaj o większą przestrzeń wokół siebie.
• Pochylaj się nieznacznie w stronę partnera(ów), by go (ich) do czegoś przekonać.

• Utrzymuj bliski dystans, jednak pamiętaj – minimum około 60 cm.
• Do dialogu siadaj narożnie.
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• Do negocjacji siadaj konfrontacyjnie, czyli vis-à-vis.

• Siadaj obok partnera, jeśli chcesz z nim współpracować, robić coś razem
z nim w danej chwili.

• Nagłe wyprostowanie się partnera może oznaczać „nie zgadzam się”.
• Ciągłe pochylanie się i opieranie, stukanie nogą o podłogę może oznaczać
zniecierpliwienie rozmówcy.
• Niskie osoby powinny stawać dalej od partnera, żeby nie czuły się zdominowane.
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• Siadaj wygodnie, na pełnym siedzeniu, nie
rób wrażenia osoby, która gdyby tylko
mogła, opuściłaby pomieszczenie,

lub, która jest zła, że musi tutaj być,
daje sygnał lekceważenia, znudzenia,
irytacji,

lub osoby, która chce zdominować partnera (pozycja ta jest popularna w innym kręgu kulturowym – w Stanach Zjednoczonych, w naszej
kulturze uchodzi przede wszystkim za objaw
złego wychowania).
• Siadaj i stój w trójkącie otwartym.
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Dystans, czyli o twoim i innych terytorium osobistym
Każdy z nas posiada swoje osobiste terytorium, czyli przede wszystkim swoje ciało, swój czas, swoją własność, swoje prawa i obowiązki, swoje myśli, poglądy, przekonania, wyznanie. Mamy do nich niezbywalne prawo, przy zachowaniu jednego warunku: musimy uznać prawo innych ludzi wokół nas do własnego, często innego od naszego, terytorium. Naukowcy rozpoznali i nazwali
cztery sfery, które dotyczą naszego ciała. Uznali również, że nieprzekraczanie
sfery pierwszej, tzw. intymnej, jest niezbędne w zachowaniu równowagi psychicznej każdego z nas. Ludzie, którzy nie respektują tej strefy u innych, ranią
ich, denerwują, czego ci ostatni mogą sobie czasem nie uświadamiać, ale z pewnością odczuwa to ich ciało i psychika. Rodzi się w nich bunt, złość, agresja.
Przestrzegając granicy intymnej, możemy odnosić zwycięstwa lub ponosić klęski towarzyskie, w negocjacjach czy w relacjach w pracy.
• D ystans in tymn y: od ciała do 45–60 cm; niektóre osoby mają znacznie
bardziej oddaloną tę granicę, nawet do 2 metrów, warto sprawdzić, na jaką
odległość łatwo ci dopuszczać innych, kiedy pojawia się w twoich emocjach
uczucie irytacji, wrogość, podenerwowanie.
• D ystans o sobist y: od 45–60 cm do 1,2 m; na tę odległość dopuszczamy
swoich przyjaciół, bliskich znajomych, rodzinę.
• D ystans spo łecz n y: od 1,2 do 3,5 m; wszystkie kontakty oficjalne, bez
zażyłości, powinny odbywać się w takim oddaleniu od siebie.
• D ystans pub liczn y: od 3,5 m do granic widzialności i słyszalności; wiece, konferencje itp.
Nie zapo mina j:
• Chociaż dotyk jest bardzo ważnym czynnikiem zdrowia psychicznego, nie
wszyscy i nie w każdej sytuacji mogą dotykać innych.
• W sytuacjach społecznych, z osobami obcymi lub tylko znajomymi, dotyk to
przekraczanie granicy intymnej, to akt agresji, oznacza dominację, daje też
wyższą pozycję konwersacyjną. Jeśli to robią kobiety – mężczyźni mogą odbierać to jako zachowanie seksualne. Lepiej go unikaj, zachowując go jedynie na wybrane sytuacje (patrz niżej) oraz dla osób bliskich. Nawet obce
dzieci, mimo skądinąd słusznego hasła, że wszystkie są nasze, nie powinny
być dotykane, bez uzyskania ich wyraźnej zgody.
• Czasem, wobec obcych, dotyk może być pomocny lub odbierany pozytywnie: okazywanie współczucia, w sytuacji pomagania, gratulowania.
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Ładnemu we wszystkim ładnie: o wyglądzie fizycznym
i nie tylko
Ludzie zwracają baczną uwagę na wygląd fizyczny osób, z którymi wchodzą
w relacje. Traktują go często jako wskaźnik charakteru, poziomu intelektualnego, wykształcenia, statusu społecznego, poziomu zamożności, wychowania,
talentów. Większość ludzi ocenia innych, niestety, na podstawie pierwszego
wrażenia. Warto zatem pamiętać, że:
• Strój stanowi ważny element stosunków międzyludzkich. Powinien być
przede wszystkim dostosowany do otoczenia i do roli pełnionej społecznie
w danej sytuacji. Osoby atrakcyjne, ładne w początkowym etapie znajomości
są oceniane zdecydowanie pozytywniej niż mniej atrakcyjne i zaniedbane.
• Budowa ciała: osoby o mocnej, muskularnej budowie ciała, wysokie są najczęściej oceniane jako pewne siebie, energiczne; chude jako nerwowe,
chłodne, mało przyjazne, a „puszyste” jako pogodne, dobre, zadowolone, ale
też jako słabe psychicznie.
• Zbyt widoczny, krzykliwy makijaż, fryzura, biżuteria i inne rekwizyty, jeśli
są zbyt „dekoracyjne”, w miejscu pracy nie są akceptowane, obniżają ocenę
społeczną.

Skuteczna komunikacja i nawiązywanie kontaktu
– inne, ważne porady praktyczne
Skuteczność w komunikacji to nic innego, jak udana relacja między dwiema
osobami lub grupą osób. Chodzi o to, by ten, kto mówi, dobrał odpowiednie
słowa, trafnie oddał swoje intencje, i by dzięki temu możliwe było właściwe
zinterpretowanie jego przekazu i podjęcie działania zbieżnego z zamiarem nadawcy. Dzięki temu możliwe jest współdziałanie.
Jak osiągnąć skuteczność w ko mun ika cji?
• Trzeba zachować spójność trzech elementów: emocji i myśli, ruchów ciała
i języka. Jeśli jeden z elementów nie jest dopasowany do pozostałych,
zmniejsza się twoja wiarygodność. Warto wiedzieć, że partner chętniej uwierzy mowie ciała, na przykład jeśli nie uśmiechniesz się, mówiąc „cieszę się
bardzo, że pana widzę”, pomyśli raczej, że w rzeczywistości nie cieszysz się
ze spotkania.
• Trzeba dobrze dobierać słowa i mówić w miarę poprawnie gramatycznie –
im prościej, tym lepiej; mówić prosto, nie oznacza mówić prostacko czy
używać kolokwializmów. Należy unikać specjalistycznego języka, a jeśli to
jest konieczne, trzeba natychmiast wyjaśnić jego znaczenie.
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Nawiązanie kontaktu jest najważniejszym warunkiem procesu skutecznej
komunikacji. Kontakt jest tym lepszy, im większa harmonizacja gestów, wzroku, postaw partnerów. Dobry kontakt z drugim człowiekiem to odczucie zaufania, przyjaźni, nadawania na tej samej fali. Jest niezbędny w pracy, w relacjach
osobistych i w życiu społecznym.
Jak zbudować dobry kon takt?
1. Najpierw dopasuj się do rozmówcy (tonem, wyrazem twarzy, gestami, słowami), bądź empatyczny, czyli wczuj się w to, co odczuwa twój rozmówca,
zestrój się z jego nastrojem, emocjami. Jeśli narzeka, to narzekaj, jeśli się
śmieje, śmiej się, stój, siedź jak on, mów jak on, dobieraj słowa do jego preferowanej percepcji: jeśli jest wzrokowcem, używaj słów związanych z malowaniem obrazów, gdy jest słuchowcem, odwołuj się do słownictwa związanego z dźwiękami, mówieniem, słuchaniem, jeśli zaś jest to czuciowiec
(kinestetyk), zastosuj słowa dotyczącego dotyku, ruchu, odczuć (patrz „Systemy reprezentacji”). Rób to dyskretnie!
2. Następnie modeluj, zmieniaj (po dostosowaniu się i zyskaniu w ten sposób
zaufania, po oswojeniu rozmówcy, powoli, delikatnie wprowadzaj pożądane
dla ciebie zmiany, np. nowy temat).
3. Dysharmonizacja: aby zerwać kontakt, pozbyć się kogoś, zakończyć dialog:
gwałtownie zmień postawę, ton głosu, mimikę, gesty, na przeciwne do rozmówcy.
W komunikacji z klientem pamiętaj, by:
• uśmiechać się, nawiązać kontakt wzrokowy; samo otwarcie z twojej strony
na klienta jest w początkowym etapie ważniejsze dla niego od tego, co powiesz;
• wyrazić uczucia związane z nim i z jego sytuacją: „cieszę się, że pana widzę”, „miło mi, że pana poznałem”, „rozumiem, że to musiało być dla pana
trudne” itp.;
• ton twojego głosu był ciepły, mów powoli i odpowiednio głośno.

Pierwsze i, niestety, ostatnie wrażenie. Rady,
jak zrobić dobre pierwsze wrażenie
Najważniejsze w zjednywaniu lub zrażaniu sobie ludzi jest pierwsze 5–30
sekund kontaktu: 20 pierwszych słów otwiera lub zamyka kontakt, 20 pierwszych gestów zbliża lub oddala cię od rozmówcy, 20 cm twarzy (oczy i usta)
wpłynie na ocenę ciebie, pozytywną lub negatywną..
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P ierwsz e wrażen ie jest:
natychmiastowe (rodzi się przy pierwszym spojrzeniu na rozmówcę, w ciągu
kilku sekund),
globalne (obejmuje wszystkie aspekty osoby: jej intelekt, stan emocjonalny,
wygląd fizyczny),
nieświadome (nie mamy wpływu na tę ocenę, rodzi się ona w nas podświadomie),
samospełniające się (nieświadomie staramy się znaleźć potwierdzenie, że
nasza ocena rozmówcy była słuszna, każde słowo, gest, postawę będziemy
interpretować zgodnie z naszą pierwszą oceną),
trwałe (bardzo rzadko udaje nam się zmienić opinię, którą zbudowaliśmy
sobie na temat nowo poznanej osoby, przypisana na początku znajomości
etykietka pozostaje na trwałe).

Mimo że pierwsze wrażenie ma taką moc, możemy pracować nad tym, by
nie dopuszczać do jego powstawania, dając sobie i rozmówcy czas, będąc cierpliwym, obserwując go, zadając pytania, w celu lepszego poznania jego opinii,
postaw i poglądów. Można ćwiczyć stosowanie zasady kredytu zaufania, otwarcia na drugą osobę, bez względu na to, jakie sygnały wysyła przy pierwszym
spotkaniu, a szczególnie gdy te sygnały nie są przyjazne.
Warto wiedzieć, że niektóre osoby nieśmiałe, osoby potrzebujące akceptacji
lub/i mające za sobą doświadczenia trudne i bolesne w relacji z innymi, często,
w obawie przed następnymi zranieniami, obawiając się odrzucenia, stosują
obronę polegającą na postawie wrogości, a niekiedy wręcz na agresji wobec
innych, szczególnie nieznanych osób. Czy osoba wewnętrznie zintegrowana,
silna wewnętrznie ma potrzebę udowadniania, że jest silna i że zawsze ma rację?
Ona to wie i to jej wystarcza. Wielu kłopotliwych sytuacji moglibyśmy uniknąć
w relacji z trudnymi rozmówcami, gdybyśmy wyobrazili ich sobie jako zranionych, ale nade wszystko potrzebujących akceptacji ludzi. Uśmiech i łagodność
postępowania, cierpliwość i otwarcie się na partnera prawie zawsze skutkuje
nawiązaniem dobrego kontaktu. Jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka, według H. Murraya, jest potrzeba afiliacji, czyli dążenie do nawiązywania bliskich, emocjonalnych kontaktów z innymi ludźmi, przyłączanie się do
grup społecznych oraz poszukiwanie akceptacji u innych; także poczucie przynależności do danej grupy, stowarzyszenia lub organizacji. Żaden człowiek,
pomijając może socjopatów, nie jest jej pozbawiony. Jeśli ktoś chce być dobrym, skutecznym przedsiębiorcą lub usługodawcą, powinien umieć pomagać ją
zaspokajać tym, którzy nie umieją jej w sposób bezpośredni wyrazić.
Oto kilka rad, jak zbudo wać dobre wrażen ie:
• Znajdź pretekst, żeby cię zauważono, bądź inicjatorem kontaktu.
• Uśmiechaj się cały czas, szczególnie przy nawiązywaniu kontaktu.
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• Zastanów się nad celem kontaktu, nad tym, dla kogo są przeznaczone informacje, po co z kimś rozmawiasz. Nie zapominaj, że 20 pierwszych słów
otwiera lub zamyka kontakt, 20 gestów zbliża lub oddala cię od rozmówcy,
20 cm twarzy (oczy i usta) wpłynie na ocenę ciebie, pozytywną lub negatywną.
• Ubranie musi być adekwatne do miejsca, sytuacji i osób, z którymi się spotykasz w określonej sytuacji.
• Przemyśl swoje cechy drugorzędne w kształtowaniu postawy wobec ciebie:
płeć, wiek, status społeczny, urodę, status materialny itp. W zależności od
sytuacji, miejsca i osób mogą mieć poważny wpływ na postrzeganie cię.
• Mów tak, by każdy mógł cię zrozumieć. Unikaj hermetycznego języka. Mów
w miarę krótko: zamiast opowiadać szczegóły, znajdź skrót, który wszystko
powie. Anegdoty, dygresje są zawsze mile widziane.
• W rozmowie na stojąco należy stać w trójkącie otwartym, gestykulować
w sposób otwarty, uśmiechać się i patrzeć na rozmówcę.
Zdarza się, że nieświadomie w relacji z innymi stosujemy pewne zachowania, które odbierane są przez rozmówcę jako akty naszej dominacji. Czasem też
znajdujemy się w sytuacjach, które wymagają zastosowania tych zachowań.
Poniższa lista pomoże ci je rozpoznać i, co istotniejsze, jeśli zechcesz, będziesz
mógł je kontrolować:
• dotykanie rozmówcy, wskazywanie palcem w stronę jego głowy, zbliżenie
się na odległość mniejszą niż 60 cm, nachylanie się i dmuchanie w kark, natarczywe śledzenie tego, co robi rozmówca;
• dominacja przez aranżowanie przestrzeni własnej (biurko lub stół z gadżetami świadczącymi o władzy i zamożności, bogaty wystrój pomieszczenia, dużo przestrzeni wokół siebie itp.), rozkazujący ton, przerywanie wypowiedzi,
władcze gesty;
• dominacja w grupie: przerywanie innym, niedopuszczanie do przerywania
sobie, duża zmienność głosu (gdy mówisz szybciej, głośniej i więcej niż inni), pozycja ciała konfrontacyjna (usytuowanie en face), władcza, otwarta
postawa, wymuszanie skupiania uwagi innych na sobie: ściąganie wzroku,
śledzenie zachowania innych, władcze spojrzenia, klatka piersiowa wysunięta do przodu, głowa do góry; ręce wierzchem dłoni do góry, palec wskazujący grożący, nakazujący;
• władczość przez lekceważenie rozmówcy albo przez nadmierną poufałość
wobec obcych osób, pracowników, podwładnych, klientów albo przez bardzo formalny ton i dobór słów, zajmowanie się dokumentami, rozmawianie
przez telefon w obecności innej osoby, objawy zniecierpliwienia, irytacji,
niezadowolenia.
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Magia słowa. Vademecum dobrego rozmówcy
Rozwijanie umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się to nie
tylko opanowanie zasad komunikacji niewerbalnej i wywierania dobrego wrażenia. Równie ważne jest poznanie metod perswaz yjnego wywieran ia
wpływu na stan emocjonalny, na wyobraźnię, na pojawiające się myśli naszego rozmówcy, a w konsekwencji – nabycie umiejętności wpływania na wybory
i decyzje naszego rozmówcy – klienta.
Jednym ze sposobów wpływania na innych jest dopasowanie własnego języka, własnych komunikatów werbalnych do indywidualnego języka swojego
rozmówcy. Znacznie łatwiej przekonać do swoich racji, do swojego pomysłu, do
podjęcia decyzji kogoś, do kogo potrafimy znaleźć „kod dostępu”. Tym kodem
jest właśnie język, który różni się w zależności od preferowanego przez nas
systemu reprezentacji. Najkrócej rzecz ujmując, preferowanym systemem reprezentacji jest sposób, w jaki każdy z nas odbiera świat zewnętrzny. To zewnętrzne doświadczanie rzeczywistości odbywa się tymi samymi kanałami, którymi
przedstawiamy ją sobie samym wewnętrznie. Wyróżnia się trzy takie kanały:
1) wzrokowy: odtwarzamy obrazy (preferowany system reprezentacji: wzrok),
2) słuchowy: rozmawiamy, przypominamy sobie brzmienie słów (preferowany
system reprezentacji: słuch),
3) czuciowy: odczuwamy (preferowany system reprezentacji: kinestetyka,
dotyk).

Rozpoznawanie systemu reprezentacji rozmówcy
Jak można szybko rozpoznać, że rozmówca jest wzroko wce m?
• Wzrokowcy stoją wyprostowani i głowę trzymają wysoko. Mówiąc, patrzą
w górę, w sufit.
• Oddychają raczej płytko, ich klatka piersiowa prawie się nie porusza.
• Wzrokowiec mówi szybko, a nawet bardzo szybko.
• Wzrokowiec to osoba, która posługuje się często czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami typu: patrzeć, obraz, zogniskować, wgląd, scena,
świecić, wyjaśnić, rozjaśnić, przejrzeć, przewidzieć, ilustrować, zauważyć,
pokaz, widzieć, obserwować, wyobrazić sobie, wyglądać, mglisty, ciemny,
jasny, mętny, kolorowy, wizja. Chętnie używa zwrotów typu:
ο widzę, o co ci chodzi,
ο wygląda na to, że to dobry pomysł,
ο to mój punkt widzenia,
ο spójrz, to proste,
ο rzucić trochę światła na sprawę,
ο mile widziany,
ο oświeć mnie, nie ściemniaj.
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W rozmowie ze wzrokowcem używaj preferowanego przez niego słownictwa:
• Czy może się pan temu przyjrzeć?…
• Niech pan zauważy…
• Proszę, niech pan spojrzy...
• Niech pan wyobrazi sobie…
• Proszę, niech pan obejrzy…
Jak można szybko rozpoznać, że rozmówca jest słucho wce m?
• Słuchowiec mówi rytmicznie, w umiarkowanym tempie. Patrzy raczej
w bok, w lewo lub w prawo.
• Oddycha dużo głębiej i wolniej niż wzrokowcy. Jego oddech jest głębszy, bo
sposób myślenia słuchowca to głównie dialog wewnętrzny, który wymaga
więcej czasu niż wyobrażanie sobie obrazów u wzrokowców.
• Myśląc, często porusza ustami, prowadzi rozmowę sam ze sobą.
• Hałas prawie zawsze rozprasza jego uwagę i nie pozwala mu w pełni i do
końca się skoncentrować. Komfort pracy słuchowiec osiąga w absolutnej ciszy.
• Mówiąc posługuje się słowami typu: mówić, akcent, rytm, głośny, ton,
dźwięk, monotonny, głuchy, dzwonić, pytać, akcentować, słyszalny, dyskutować, ogłosić, słuchać, krzyczeć, niemy, powiedzieć, cisza, oniemiały; oraz
sformułowaniami typu:
ο słyszę! nie krzycz...
ο to brzmi wspaniale...
ο przesłuchałem go...
ο coś tu nie gra...
ο chcę usłyszeć, co masz do powiedzenia...
ο wiele hałasu o nic...
ο głośne wydarzenie.
W rozmowie ze słuchowcem buduj zdania, używając słów dotyczących
w warstwie znaczeniowej brzmienia, słuchu, głośności, wyrazistości itp., na
przykład:
• Omówię to zagadnienie…
• Proszę posłuchać jeszcze kilku dodatkowych informacji…
• Proszę się zastanowić, która z tych propozycji brzmi dla pana najbardziej
interesująco...
• Może pan sam siebie zapytać, czy…
Jak można szybko rozpoznać, że rozmówca należy do najtrudniejszych rozmówców, czyli jest czuc io wce m (kinestetykiem)?
• Czuciowiec to osoba, która ocenia świat, różne wydarzenia przez pryzmat
tego, co czuje. Analizując otaczającą go rzeczywistość, przede wszystkim
zwraca uwagę na odczucia cielesne – bardzo ważny jest dla niego zmysł do-
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tyku, temperatura, ciężar, wrażenia związane z ruchem, jak również uczucia,
które budzi w nim określona sytuacja, słowa, które słyszy, obraz, który widzi.
• Czuciowiec mówi bardzo wolno, zazwyczaj niskim, nosowym głosem.
• Oddycha głęboko, w zauważalny sposób poruszając przeponą i brzuchem.
• Bardzo często traci kontakt wzrokowy z rozmówcą i to jest podstawowa
trudność w kontakcie z nim. Wzrok ma skierowany najczęściej w dół lub
w bok. Można odnieść wrażenie, że jest nieprzychylny rozmówcy, a nawet
go lekceważy.
• Używa słów typu: dotyk, manipulować, pchać, trzeć, solidny, ciepły, zimny,
szorstki, zatrzymać, naciskać, napierać, zmysłowy, dotykać, napięcie, delikatny, twardy, pochwycić, trzymać, drapać, masywny, ciężki, gładki, trwały,
temperatura; oraz sformułowań typu:
ο w lot to złapię...
ο zimny drań...
ο trzymać nerwy na wodzy...
ο gładko sobie poradził...
ο nie przyłożę do tego ręki...
ο wyczuwam, że to będzie dobry interes...
ο dobrze czuję się w tej sukience...
ο leży mi to...
ο pasuje ci?...
ο nadam bieg sprawom...
W rozmowie z czuciowcem formułuj wypowiedzi, używając następujących
konstrukcji:
• Proszę dotknąć…
• Proszę sprawdzić, jaką to ma gładką powierzchnię…
• Proszę to złapać…
• Proszę pociągnąć…
• Proszę nacisnąć…
• Proszę popchnąć…
• Cieszę się, że nawiązaliśmy nić porozumienia...
Jeśli chcesz przekonać do swojej oferty klientów należących do poszczególnych typów systemów reprezentacji, pamiętaj również, żeby:
• Wzrokowcom dać obraz, wykres, rysunek.
• Słuchowcom dać słowo, dźwięk, tło muzyczne, nagranie.
• Czuciowcom dać coś do ręki, choćby ulotkę, produkt lub jego opakowanie.
Uwaga! Większość ludzi to połączenie wzrokowców i czuciowców. Najrzadziej spotkać można słuchowca. By osiągnąć sukces, staraj się dopasować do
systemu reprezentacji twojego rozmówcy.
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Słuchanie aktywne
Aktywne słuchanie nie polega tylko na usłyszeniu i zrozumieniu słów, które
rozmówca wypowiada. Aktywne słuchanie jest ważnym elementem komunikacji
między ludźmi, sprawia, że rozmówca czuje się ważny, akceptowany przez
słuchacza, nawet jeśli ten ostatni się z nim nie zgadza. Dzięki aktywnemu słuchaniu wyraża się szacunek dla osoby, a to już jest bardzo dobra podstawa do
budowania dobrej, skutecznej relacji. Poniżej podaję kilka zaleceń dla aktywnego słuchacza:
1. P arafrazu j wypowied ź roz mówc y, czyli powtarzaj swoimi słowami
to, co – jak ci się wydaje – powiedział nadawca.
•
•
•
•
•
•

Parafrazy można zaczynać następującymi zwrotami:
Mówisz, że...
Innymi słowy...
Więc, z grubsza biorąc, czułeś się wtedy...
Zaczekaj, próbuję zrozumieć, to znaczy, że...
Tak więc wydarzyło się wówczas coś, co...
Czy chcesz przez to powiedzieć, że...

2. P rec yzu j – oznacza to, że powinieneś zadawać pytania aż do uzyskania
pełniejszego obrazu sprawy. Zadawaj pytania otwarte, a unikaj zamkniętych
(pytania zamknięte zaczynają się od słowa „czy”, odpowiedź na nie brzmi „tak”
lub „nie”; otwarte zaś od: dlaczego, kiedy, jak to się stało, gdzie itp.).
3. Udzielaj in formac ji zwro tne j – jeśli sparafrazowałeś, wyjaśniłeś
i zrozumiałeś to, co zostało powiedziane, to teraz nadszedł dobry moment, aby
opowiedzieć o swoich reakcjach:
• Słuchając tego, co mówisz, mam wrażenie, że... (opis)
• Zastanawiam się, czy to, co teraz czujesz, to... (opis)
• Musi ci być trudno teraz...
• To chyba się cieszysz?...
A ponadto:
Utrzymuj kontakt wzrokowy.
Nachyl się nieco w stronę rozmówcy.
Wspieraj mówiącego, kiwając głową.
Zadbaj o to, aby nic nie odciągnęło ani nie rozpraszało twojej uwagi, nie
odbieraj telefonu, nie witaj się z przechodzącymi osobami, nie sprawdzaj
godziny itp.
• Nawet jeśli jesteś zły lub rozdrażniony, zaangażuj się w słuchanie i zrozumienie wypowiedzi.

•
•
•
•
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Pomocne są tu czynniki parajęzykowe (uhm, aha, no, tak itp.) i pozajęzykowe (mowa ciała).

Sztuka konwersacji – jak mówić, żeby być słuchanym
i rozumianym
W procesie komunikacji perswazyjnej bardzo dużą rolę odgrywa nadawca.
O tym, czy będziemy skłonni komuś wierzyć, czy nie, decyduje między innymi
to:
• czy uznajemy go za fachowca w danej dziedzinie,
• czy oceniamy go jako wiarygodnego i sympatycznego,
• czy oceniamy go jako inteligentnego (oceniając, bierzemy pod uwagę
przede wszystkim sposób wysławiania się, ubiór),
• duże znaczenie ma również empatia przejawiana przez nadawcę, czyli
umiejętność odczuwania nastroju i nastawienia odbiorcy – nawet jak się
z nim nie zgadzasz,
• ważne jest, by nadawca zwracał się do rozmówcy osobowo: pan, pani, ty
(odmieniane przez wszystkie przypadki).
Fundamentalne jest dostosowanie języka, którym się posługujemy, do takich
cech odbiorcy, jak: wiek, płeć, wykształcenie, specyfika problemu (rola empatii), nastawienie klienta do produktu, problemu, jego system reprezentacji oraz
unikanie nadmiernej powagi i patosu, mówienie prostym, zrozumiałym dla każdego odbiorcy językiem. Nadmierna powaga i napuszenie mogą zrobić wrażenie
braku szczerości. Spontaniczność, czy nawet humor, zwiększają zaufanie do
nadawcy. Silenie się na używanie języka wyszukanego, specjalistycznego, może
spowodować zakłopotanie i złość rozmówcy i zerwanie kontaktu.
***
Drogi Czytelniku, jest wiele obszarów, na które możesz nie mieć wpływu lub
Twój wpływ może być mocno ograniczony w procesie budowania własnej działalności gospodarczej. – Rynek, na którym działasz lub zamierzasz działać,
ustawodawstwo, wszelkie regulacje prawne, ekonomia, gospodarka...
W jednej dziedzinie Twój sukces na rynku zależy wyłącznie od Ciebie. Tą
dziedziną jest komun ikac ja z dru gim cz łowiek ie m.
Gdy już uda Ci się przebrnąć przez gąszcz przepisów, odnaleźć niszę, w której Twoja usługa lub produkcja dobrze się mieszczą, gdy już wszystko będzie
doskonale przygotowane do podjęcia działania, nie zapominaj, że ciąg dalszy,
Twoja przyszłość na rynku, w zdecydowanej części zależeć będą od tego, co
Twój klient poczuje, czego doświadczy i co usłyszy od Ciebie i od twoich ewentualnych współpracowników.

Teresa Sławińska
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Mam nadzieję, że ten mały poradnik skutecznej komunikacji pozwoli Ci,
Drogi Czytelniku, lepiej zrozumieć, pogłębić oraz świadomie regulować procesem komunikacji z Twoimi przyszłymi lub obecnymi klientami.
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