
Sztuka słuchania

W komunikacji istnieje pewna bazowa umiejętność, która 
sprawdza się w niemal każdej sytuacji komunikacyjnej. Tak jak 
wielkie, starożytne budowle mają swoje filary, które przetrwały 
tysiące lat, tak opoką komunikacji jest sztuka słuchania.
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W komunikacji istnieje pewna bazowa umiejętność, 
która sprawdza się w niemal każdej sytuacji  mają 
swoje filary, które przetrwały tysiące lat, tak opoką 
komunikacji jest sztuka słuchania.

Łatwe czy niełatwe?

Słuchanie wydaje się być banalnie proste. Ale czy 
takie jest naprawdę? Sprawdź to podczas krótkiego 
ćwiczenia. Przeznacz na nie dwie minuty. Nastaw 
minutnik albo budzik w zegarku. Przez ten czas 
nie rób nic innego, tylko słuchaj dźwięków świata, 
w którym właśnie przebywasz. Twoim jedynym 
zadaniem jest słuchanie…

I jak?

Kiedy po raz pierwszy robiłam to ćwiczenie, 
wydawało mi się, że to dwie najdłuższe minuty 
w życiu! Przypomniała mi się cała lista spraw do 
zrobienia, myśli uciekały do planowania albo 
przypominały mi się jakieś wydarzenia minionego 
dnia, zdążyłam poczuć irytację, że tracę czas, trochę 
się znudzić. Niełatwo jest skupić uwagę na samym 
fizycznym aspekcie słuchania, a co dopiero wtedy, 
gdy po drugiej stronie mamy żywą osobę, naszego 
rozmówcę i chcemy, by jego potrzeby zostały 
zaspokojone. Albo, co gorsza, zupełnie się z nim nie 
zgadzamy!

Po prostu słuchaj

Czy dziwi Cię fakt, że najwyżej ceniona jest rozmowa, 
podczas której ludzie czują, że ktoś ich „po prostu” 
słucha? Potrzeba bycia wysłuchaną/ym wiąże się 
silnie z poczuciem akceptacji, szacunku, byciem 
wziętą/ym pod uwagę. Kiedy prowadzę mediacje 
w najtrudniejszych nawet sprawach, nadchodzi taki 
moment, kiedy u jednej strony budzi się ciekawość, 
aby usłyszeć, czego chciałaby druga strona. Wiesz 
kiedy? Wtedy, gdy dana strona czuje się wysłuchana. 
Kiedy natomiast ma wrażenie, że nie jest słyszana, 
pojawiają się emocje: żal, rozczarowanie, gniew.

Bardzo często zarzuty o brak zrozumienia dotyczą 
tak naprawdę jakości słuchania. Zdania, które jako 
zarzut bardzo denerwują szefów czy rodziców 
– „ty kompletnie niczego nie rozumiesz”, dość 
często są skargą na to, że ktoś podczas rozmowy 

unika kontaktu wzrokowego, zerka w papiery albo 
na telefon, ucieka wzrokiem, robi coś innego albo 
udaje, że słucha, a tak naprawdę chce po prostu 
przeforsować swoje rozwiązanie. Kiedy ktoś odnosi 
wrażenie, że nie jest słuchany, pojawia się niepokój, 
obniża się samoocena i gwałtownie maleje chęć tej 
osoby na kontakt z drugą stroną i wzięcie jej pod 
uwagę. Warto pamiętać, że słuchanie ma znaczenie 
nagradzające, wzmacniające i jest efektywnym 
narzędziem motywacyjnym. 

Kiedy mamy pewność, że ktoś nas słucha? Oto moja 
lista sygnałów uważnego słuchania.

„Szczęśliwa siódemka” dobrego słuchacza

1.  Milczenie

Pierwsza podpowiedź jest nieco banalna, ale 
sprawdzona: mowa jest srebrem, milczenie – 
złotem. Kiedy słuchasz, większość uwagi skupiona 
jest na rozmówcy, więc siłą rzeczy Ty używasz mniej 
słów. Czy zauważyłaś/eś, że małomówne osoby 
cieszą się zwykle opinią najlepszych słuchaczy?

2.  Dbałość o kontakt

Druga także wydaje się dość oczywista: ludzie mają 
poczucie, że ich słuchamy, kiedy pozostajemy z nimi 
w kontakcie wzrokowym i wysyłamy niewerbalne 
znaki zainteresowania (potakiwanie głową, 
pochylenie się w kierunku rozmówcy, mimika 
twarzy pozostająca w harmonii z tym, co słyszymy, 
skupienie się na osobie mówiącej). To jednak 
wcale nie jest takie proste. Każdy z nas, mając na 
głowie tysiąc spraw do załatwienia, swoje poglądy 
na życie, górę niespełnionych potrzeb, pełno 
„przeszkadzaczy” (potrafisz wytrzymać w trakcie 
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rozmowy dźwięk natrętnie dzwoniącego telefonu 
i go nie odebrać?) i na dodatek mało czasu, wie, 
jak trudno jest na dłużej utrzymać pełny kontakt 
i uważność w rozmowie. To wymaga całkiem sporo 
energii! Kiedy ktoś następnym razem wysłucha Cię 
całym sobą, potraktuj to jako piękny prezent.

3.  Podążanie za rozmówcą

Bardzo często wydaje nam się, że po pierwsze – 
znamy naszego rozmówcę, a więc wiemy, co on/ona 
czuje, myśli i potrzebuje, a po drugie – że w trakcie 
rozmowy musimy jakoś się ustosunkować, coś 
zrobić, pomóc (na przykład jak mój mąż: doradzić). 
Nie musimy. Nie zawsze ludzie oczekują rady. Jeśli 
ktoś jej oczekuje, sam/a o nią poprosi („Co byś 
zrobiła na moim miejscu?”; „A ty jak uważasz?”; „Co 
ja mam zrobić?”). Jeśli nie prosi, możesz w ciemno 
założyć, że po prostu chce być wysłuchana/y. To 
nigdy nie zaszkodzi, a stanowi świetny fundament 
do dalszej rozmowy.

4.  Pomocne słowa

Czwarta podpowiedź wprowadza nas do krainy 
słów, o których dużo więcej będzie w kolejnych 
rozdziałach. Tutaj tylko mała podpowiedź. Choć 
milczenie jest złotem, czasem, aby nie zgubić wątku 
rozmowy, albo pomóc drugiej stronie wpaść na 
trop tego, co dla niej jest ważne, warto skorzystać 
z pomocnych zdań, które dają pewność Twojemu 
rozmówcy, że uważnie go słuchasz.

Pomocne zdania:

Czy dobrze rozumiem, że… (powiedz swoimi słowami, 
co usłyszałaś/eś, np. „Czy dobrze rozumiem, że 
według ciebie w tym raporcie są błędy?”).

Powiedziałeś, że… (powiedz swoimi słowami, co 
usłyszałaś/eś, np. „Powiedziałeś, że zrobiłam dużo 
błędów w tym raporcie…”).

Kiedy mówisz, że…, czy chodzi ci o to, że… 
(wyłuskujesz z rozmowy to, co najważniejsze, 
i starasz się to odnieść do konkretu, np. „Kiedy 
mówisz, że kompletnie nawaliłam, czy chodzi ci 
o to, że zrobiłam błąd w tym raporcie?”).

Z tego, co słyszę, … (odwołaj się do stanu 
emocjonalnego Twojego rozmówcy, np. „Z tego, co 
słyszę, jest Ci chyba bardzo przykro?”, „Z tego, co 

słyszę, jesteś zdenerwowany?”).

Podsumowując, … (zbierasz najważniejsze 
informacje, np. „Podsumowując, zrobiłam w tym 
raporcie dwa błędy, jeden dotyczy danych w tabeli, 
drugi opisu, i mam je poprawić w ciągu godziny”).

5.  Zrozumienie ≠ zgadzanie się

Czasami myślimy, że okazanie zrozumienia oznacza, 
że zgadzamy się z tym, co ktoś mówi. A przecież 
nie będziemy się zgadzać z ewidentnymi bzdurami, 
jakie ktoś gada! Tymczasem jednak okazanie 
zrozumienia oznacza, że mamy intencję wysłuchać, 
jak ktoś widzi daną kwestię bez natychmiastowego 
wartościowania tego. Podczas niełatwych rozmów 
trudno utrzymać emocje na wodzy, nie zacząć od 
razu przedstawiać swego stanowiska, rozwiązywać 
czyichś problemów, bronić się czy oskarżać. Jednak 
takie rozmowy, kiedy nam się to udaje, pamiętamy 
bardzo długo. Aktywne słuchanie z intencją 
zrozumienia drugiej strony to już w zasadzie 
empatia, czyli jedno z najbardziej magicznych 
narzędzi komunikacyjnych.

Jak okazywać zrozumienie? Lucyna Wieczorek, 
założycielka Szkoły Trenerów Empatii i autorka 
książki o empatii Nie mów przepraszam, nie mów 
kocham , podzieliła się ze mną kiedyś prostym 
i skutecznym zdaniem, które większość ludzi odbiera 
jako okazanie zrozumienia. Brzmi ono: „To straszne”. 
Następnym razem, kiedy Twoja mama będzie Ci 
opowiadać o swoim bólu kręgosłupa, a Ty będziesz 
mieć ochotę jej powiedzieć, że przecież sama sobie 
jest winna, bo wszyscy jej mówili, żeby nie kopała 
tej działki, spróbuj pomyśleć o tym, że naprawdę 
niefajnie jest, gdy boli kręgosłup i wypróbuj owo: „To 
musi być straszne”. A potem zobacz, co się zadzieje. 
Jestem pewna, że ta rozmowa przebiegnie inaczej 
niż zwykle. Jeśli chcesz okazać zrozumienie, wszelkie 
PYTANIA w stylu: „Słyszę, że cię to smuci?”, „Chyba 
jest ci z tym ciężko?”, „To pewnie bardzo przykre?” 
itp., także będą jak najbardziej na miejscu. Warto 
zadbać o formę pytającą, gdyż inaczej możemy się 
na razić na zarzut „wmawiania” komuś jego uczuć 
lub „wiedzenia” lepiej.
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6.  Wyrażanie siebie

Podczas praktykowania słuchania bardzo często 
pojawia się pytanie, czy jest w nim miejsce na 
przedstawienie swojego punktu widzenia. Jak 
najbardziej jest! Możliwość wyrażenia swoich uczuć 
i potrzeb jest równie ważna jak wysłuchanie drugiej 
strony. Jeśli czujesz, że już dłużej nie możesz kogoś 
słuchać, albo coś bardzo Cię poruszyło, powiedz 
o tym otwarcie („Wiesz co, potrzebuję chwili 
przerwy, zaraz do tego wrócimy”; „To, co mówisz, 
jest dla mnie trudne, jednak spróbuję Cię wysłuchać 
do końca, bo chcę Cię dobrze zrozumieć”; „Słyszę 
Twój punkt widzenia. Ja to widzę inaczej. Czy chcesz 
wiedzieć, jak to wygląda z mojej strony?”).

7. Uważność na swoje potrzeby

Bądź dobrym słuchaczem i jednocześnie bądź 
dobra/y dla siebie. 

Nikt nie jest doskonały. Jeśli czasem Cię poniesie 
i rozmowa pójdzie nie tak, jak chciałaś/eś, 
przypomnij sobie, że właśnie do głosu chce dojść 
Twoja ważna potrzeba. Odkrycie jej pomoże Ci 
wrócić do rozmowy z zupełnie innego miejsca.

 

Zauważyłeś/aś pewnie, że w trudnych emocjonalnie 
sytuacjach jesteśmy w stanie słuchać aktywnie tylko 
przez jakiś czas. Potem sami potrzebujemy kogoś, 
kto poświęci nam swoją uwagę i nas wysłucha. 
Jeśli przed Tobą dużo trudnych rozmów (np. ktoś 
w Twojej rodzinie ciężko choruje lub pojawiły się 
nieporozumienia w pracy), zadbaj o siebie i znajdź 
osobę, która będzie miała czas i przestrzeń dla 
Ciebie. Kiedy mój tato przechodził ciężką operację, 
poprosiłam trzy koleżanki o wsparcie. Umówiłam 
się z każdą, że będę mogła zadzwonić i wypłakać 
się oraz podzielić moimi lękami, a one będą po 

prostu słuchać. Nie chciałam przytłaczać jednej 
osoby ciągłymi smutnymi telefonami. Ten pomysł 
sprawdził się znakomicie – przez cały czas miałam 
poczucie, że mam się komu wygadać i jednocześnie 
byłam spokojna, że nie nadużywam niczyjej dobrej 
woli. Na co warto zwrócić uwagę? Zastanów się, czy 
wybrana przez Ciebie osoba potrafi słuchać, czy 
raczej od razu przechodzi do konkretów, działania. 
Możesz poprosić wprost: „Potrzebuję opowiedzieć 
o ważnej dla mnie sprawie, czy możesz poświęcić mi 
pół godziny i mnie wysłuchać?”. Zadaj sobie pytanie, 
czego potrzebujesz od Twojego słuchacza: czasu 
i uwagi przyjaznej duszy, czy też porady? A może 
chcesz konkretnego działania, na przykład: „Chcę 
się wyżalić, a potem poprosić Cię o powiedzenie, 
co byś zrobiła na moim miejscu, kiedy następnym 
razem będę musiała rozmawiać z tym lekarzem”.

Jak okazać, że słucham?

Wyobraź sobie, że rozmawiasz z drugą osobą, 
i pomyśl, co możesz odpowiedzieć na poniższe 
wypowiedzi, wykorzystując pomocne zdania.

Wypowiedź 1

Ja już dłużej nie dam rady!

Ty: _______________________________________________

(Np. Z tego, co słyszę, jesteś poirytowany?)

Wypowiedź 2: 

Nigdy nie można na Ciebie liczyć. Znowu musimy 
zmieniać zamki!

Ty: _______________________________________________

(Np. Kiedy mówisz, że nigdy nie można na mnie liczyć, 
chodzi Ci o to, że nie mogę teraz znaleźć kluczy?)

Wypowiedź 3:

Znowu wróciłeś po 20. Dla ciebie istnieje tylko praca. 
Ja i dom jesteśmy na ostatnim miejscu. W ogóle nie 
mogę na ciebie liczyć i wszystko muszę ciągnąć 
sama. Mam tego po dziurki w nosie…

Ty: _______________________________________________

(Np. Powiedziałaś, że dla mnie najważniejsza jest 
praca, a sprawy domowe nie są dla mnie ważne…)
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Magia słuchania

Oto ćwiczenie dające możliwość poczucia siły i magii 
słuchania w sytuacji napięcia, konfliktu lub krytyki, 
którym podzieliła się ze mną Lucyna Wieczorek:

Słyszysz zarzut czy słowa, które Cię ranią. Daj sobie 
chwilę, aby zacząć reagować świadomie, a nie 
automatycznie. Odetchnij głęboko kilka razy. Spróbuj 
usłyszeć, o co chodzi tej osobie. Powtórz swoimi 
słowami to, co usłyszałaś/eś. Początkowo może Ci 
być trudno i możesz czuć większe napięcie, pojawi 
się więcej emocji, ale w miarę słuchania napięcie 
będzie maleć. Doczekaj do momentu, w którym 
Twój rozmówca da Ci sygnał, że czuje się usłyszany. 
Rozpoznasz to po spadku napięcia, spokojniejszym 
tonie, głębszym oddechu, rozluźnieniu w kontakcie. 
Teraz nadszedł moment, w którym możesz zadać 
pytanie: „Czy chciał(a)byś usłyszeć, jak to wyglądało 
z mojej strony?”.

Gdy krew nas zalewa…

Umiejętność słuchania osoby, z poglądami której 
się nie zgadzamy, jest o niebo trudniejsza niż 
słuchanie osób, których poglądy są nam bliskie. 
Może się jednak przydać w wielu sytuacjach. Dlatego 
następnym razem, kiedy w telewizji pojawi się ktoś, 
kogo wypowiedzi cię denerwują, nie przełączaj się 
na inny program, tylko trenuj: zacznij słuchać i staraj 
się zapamiętać trzy najważniejsze przesłania, które 
ten ktoś komunikuje. Postaraj się nie oceniać ich 
w myślach, tylko je zapamiętać. Zastanów się, co 
Ci pomogło skłonić umysł do uważnego słuchania. 
Następnym razem zrób to samo, słuchając na żywo 
osoby, z którą się nie zgadzasz.


