
EMPATIA I MOWA CIAŁA SPOSTRZEGANIE SPOŁECZNE 
Codziennie podejmujemy trud zrozumienia świata i ludzi. Żyjemy w przeświadczeniu, że „spostrzegamy i obserwujemy innych 
ludzi w sposób poprawny, rzeczywisty i pozbawiony uprzedzeń” (Stewart, 2003), bo takie podejście sprawia, że lepiej radzimy 
sobie z „rzeczywistością”. Ufamy swoim zmysłom i pamięci. Zakładamy, że skoro coś widzimy w jakiś sposób to właśnie takie 
jest. A tego, czego nie widzimy, po prostu nie ma. W spostrzeganiu ludzi nie ma czegoś takiego jak świadectwo zmysłów. Są tylko 
nasze interpretacje, subiektywne i często stronnicze. 

Nieustająco oceniamy wszystko, co nas otacza – ludzi, sytuacje, przedmioty. Ludzie ustosunkowują się do każdego napotkanego 
bodźca – w ciągu pierwszej ćwierci sekundy po jego pojawieniu się ustalają, czy obiekt jest dobry czy zły. Szybciej więc 
orientujemy się, czy coś jest dobre lub złe, niż co to w ogóle jest. Taka umiejętność ma duże znaczenie adaptacyjne, pomaga 
nam błyskawicznie unikać bodźców szkodliwych.

1. Proces spostrzegania społecznego składa się z kilku etapów, a na każdym z nich dochodzi do zakłóceń i błędów spostrzegania: 

1) selekcja informacji – z natłoku bodźców wybieramy dostępne, wyraziste, ważne, 

2) atrybucja i kategoryzacja – wnioskowanie na podstawie obserwacji zachowania drugiego człowieka o jego cechach 
i przyczynach zachowań, 

3) wnioskowanie asocjacyjne – wnioskowanie na podstawie przypisanej komuś cechy o innych „związanych” z nią 
dyspozycjach, 

4) integracja danych – uśrednianie wszystkich informacji i ukształtowanie sądu o osobie lub sytuacji.
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Bodziec to przedmiot, inny człowiek, klient, współpracownik czy też sytuacja, która ma miejsce. Uwaga to ograniczony proces świadomego 
skupiania się na wybranych bodźcach. Jesteśmy w stanie zwracać uwagę jedynie na niewielką część dostępnych nam informacji (bodźców). 
Ludzie mają dostęp do różnych informacji i wybierają te, na które zwracają uwagę, w związku z czym inaczej mogą postrzegać tę samą 
osobę bądź wydarzenie. Zwracanie uwagi na różne informacje prowadzi do formułowania odmiennych spostrzeżeń i w związku z tym 
różnych zachowań. Dlatego tak często dwie osoby zupełnie inaczej oceniają daną sytuację, a to sprawia, że zachowują się w odmienny 
sposób.

Do naszych zmysłów stale dociera ogromna ilość różnorodnych bodźców a nasz układ nerwowy automatycznie eliminuje te, które 
są niewystarczająco silne. To ten proces jest między innymi odpowiedzialny za niedostrzeganie przez nas subtelnych sygnałów niewerbalnych 
rozmówcy (dlatego np. trudno nam rozpoznać kłamcę)- pamiętacie? Uwaga nie jest podzielna.

Wyselekcjonowane informacje są następnie analizowane, organizowane i interpretowane, a nasza uwaga zostaje skierowana tak, 
by zdobyć więcej danych lub odszukać nowe informacje gdzieś indziej. Zbieramy i interpretujemy informacje, ponieważ musimy 
ukształtować spostrzeżenia (sądy) na temat ludzi i podejmować ważne decyzje.

Bardzo istotna dla rozumienia przebiegu relacji interpersonalnych jest świadomość mechanizmu transakcji obustronnej. To znaczy, że nasze 
zachowanie wywołuje reakcję drugiego człowieka, którą następnie wykorzystujemy jako podstawę swojego spostrzegania. Taki sam proces 
dokonuje się u partnera.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli masz znajomego, którego uważasz za małomównego gbura, ponieważ zawsze tak zachowuje się w twoim 
towarzystwie, to może być to skutkiem wyłącznie tego, że ty spotykając się z nim nie masz ochoty nawiązywać relacji, nie podejmujesz 
dyskusji, nie uśmiechasz się, nie podtrzymujesz kontaktu wzrokowego. Ponieważ znajomy uważa cię za mruka, tak się właśnie zachowuje.
Nie możemy zatem spostrzegać „realnej” osoby, gdyż samo pojęcie „realnej osoby” jest mitem. Zachowanie ludzi jest w równym stopniu 
zależne od relacji, jak nasze. Jeśli spotkasz osobę, której zachowanie odbierasz jako nieprzyjazne, może to być odpowiedź na to, że ona 
spostrzegła twoje zachowanie jako wrogie.

Schemat procesu spostrzegania

Bodziec Uwaga Interpretacja Sąd Zachowanie

Spostrzeganie jest transakcją
między mózgiem a otoczeniem

( S t e w a r t ,  2 0 0 3 )
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2. Wiedza o sobie i wiedza o innych ludziach, czyli to, co myślimy o świecie społecznym, znajduje odbicie w systemie przekonań 
(w psychologii taki system przekonań nazywa się schematem) dotyczących poszczególnych osób, grup społecznych 
(stereotypy, np. nauczyciela w okularach), ról społecznych (matka – opiekuńcza i wspierająca) i sytuacji społecznych 
(jak zachować się u lekarza; ten rodzaj schematu nazywamy skryptem).

Wiedza o sobie to zbiór przekonań o sobie samym, ma charakter autoschematu, który tworzymy na podstawie powtarzających 
się ocen i kategoryzacji własnych zachowań. Powtarzalność samoocen oraz ocen dotyczących własnych działań pochodzących 
od otoczenia społecznego pozwala ustalić jasną wiedzę o tym, jaką się jest osobą (pojęcie Ja).

3. Stereotyp jest generalizacją tego, co dotyczy grupy ludzi, gdzie identyczna charakterystyka jest przypisana zasadniczo 
wszystkim jej członkom, niezależnie od rzeczywistych różnic między nimi. Raz sformułowane stereotypy są odporne na zmianę 
pod wpływem nowej informacji.

Ważne jest, by zauważyć, że stereotypizowanie niekoniecznie jest tylko emocjonalne i nie musi prowadzić do zamierzonych 
aktów obrażania. Często stereotypizowanie jest wyłącznie sposobem na uproszczenie naszego spojrzenia na świat — i do pewnego 
stopnia wszyscy to robimy.

Psychologia społeczna rozumie stereotypy jako uproszczone wyobrażenia, przekonania o konotacjach emocjonalnych i oceniających. 
Podzielane są one przez członków grupy lub społeczności i wyrażane są w sposób werbalny, obrazowy, bądź symboliczny 
(Mudyń, 1998). Określenie to odnosi się do schematów reprezentujących grupę, lub osób wyodrębnionych z uwagi na konkretną, 
łatwo zauważalną cechę określającą ich społeczną tożsamość (Wojciszke, 2004). Właściwościami tymi mogą być płeć, rasa, 
narodowość, jak również pochodzenie społeczne czy wykonywany zawód.

Specyfiką stereotypów jest to, że są nadmiernie uproszczone i bardzo uogólniające. Zwykle są społecznie podzielane i przez to niepodatne 
na zmiany, nawet w wyniku nowych informacji. Traktowane są jako wiedza zbiorowa powszechnie podzielana w obrębie 
społeczności.

Stereotypy charakteryzują się ubóstwem treści. Rzutując na określoną zbiorowość ludzką, określają jej członków jednakowo, w myśl 
zasady: „wszyscy oni są tacy sami”. Nie dopuszczają ewentualności, że członkowie grupy mogą się różnić między sobą. W tym 
wypadku możemy mówić o uprzedzeniu, czyli o negatywnym stosunku do członków konkretnej grupy, tylko dlatego, że do niej 
należą. Pociąga to za sobą wrogie nastawienie do stereotypizowanych osób, określane jako dyskryminacja (Wojciszke, 2004). 
Co ciekawe, stereotypy i uprzedzenia są przejmowane głównie od innych. Świadczy to o tym, że ich wyznawcy w dużym stopniu 
przejawiają zachowania konformistyczne. Człowiek, będąc istotą stadną, potrzebuje akceptacji innych. Szablonowe myślenie 
jest zatem przejawem dostosowania się do norm własnej grupy. Dotyczy to szczególnie grup, na które kierowana jest agresja 
przez grupę własną.

Genezę stereotypów wyjaśnia teoria kategoryzacji społecznych, zakładająca, że są one ubocznym skutkiem normalnego 
funkcjonowania ludzkiego umysłu. Spotykani ludzie dzieleni są na kategorie oraz gromadzona jest wiedza na ich temat. 
Zaoszczędza to czasu i energii w kontaktach ze spotykanymi, nieznanymi osobami, ponieważ można wykorzystać zgromadzoną 
już wiedzę o rodzajach ludzi.

Webber i Crocker proponują trzy możliwe teorie czy modele umożliwiające zmianę stereotypowych przekonań: 

a) model buchalteryjny, w ramach którego każdy fragment informacji zaprzeczającej zmienia stereotyp;

b) model przekształceniowy, gdy to stereotyp ulega radykalnej zmianie pod wpływem silnej, wyrazistej informacji; 
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c) model wykształcania stereotypu niższego rzędu, gdy stereotypy podporządkowane albo subkategorie tworzone 
są w celu wchłonięcia informacji zaprzeczającej.

Efekt pierwszeństwa (wpływ pierwszego wrażenia) – pierwsze wrażenie wywiera istotny wpływ na ogólny wynik spostrzegania 
danej osoby, co jest przejawem skłonności do oceniania informacji zgodnych z pierwszym wrażeniem jako rzetelnych i prawdziwych. 
To te dane wydają się nam trafne i najmocniej wpływają na ogólną ocenę nowo poznanej osoby.

Ukryte teorie osobowości – teorie te składają się z naszych własnych przekonań o zasadach współwystępowania cech 
osobowości (Andersen, Sedikides, 1990; Schneider, 1973). Jeżeli ktoś jest uprzejmy, to nasza ukryta teoria osobowości 
podpowiada nam, że jest on również wspaniałomyślny; jeżeli jest zgryźliwy, to sądzimy, iż jest prawdopodobnie irytujący) 
określają związki: - pomiędzy wyglądem zewnętrznym i zachowaniami ludzi a odpowiednimi cechami osobowości oraz - między 
jednymi cechami osobowości a innymi.

Samospełniające się proroctwo – zjawisko polegające na tym, że ludzie: mają określone oczekiwania dotyczące innej 
osoby, co wpływa na ich postępowanie względem tej osoby. To powoduje, że zachowuje się ona w sposób zgodny z ich 
wyjściowymi oczekiwaniami.

Wyjaśnianie zachowania – teorie atrybucji, czyli: określenie sposobu, w jaki ludzie wyjaśniają przyczyny tak swego zachowania, 
jak i zachowania innych ludzi.

Style wyjaśniania: 

Atrybucja wewnętrzna to wnioskowanie, że jakaś osoba zachowała się w określony sposób ze względu na swoje 
właściwości, postawy, charakter lub osobowość.

Pułapki, w jakie wpadamy dokonując wyboru schematu:

EKONOMIA UMYSŁOWA

złożony świat społeczny, bogaty 
w informacje i wieloznaczny

ograniczone możliwości 
poznawcze człowieka

EFEKT
PIERWSZEŃSTWA

EFEKT
UPORCZYWOŚCI

SAMOSPEŁNIAJĄCE
SIĘ PROPROCTWO

UKRYTE TEORIE
OSOBOWOŚCI ATRYBUCJE

POZNAWCZE STRATEGIE UPRASZCZAJĄCE
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Atrybucja zewnętrzna to wnioskowanie, iż jakaś osoba zachowała się w określony sposób ze względu na właściwości 
sytuacji, w której się znalazła.  Zakłada się tu, że większość ludzi w tej sytuacji zachowałaby się w podobny sposób.

Powyższy styl wyjaśniania prowadzi do powstania fundamentalnego błędu atrybucji - podstawowy błąd atrybucji: przejawiana 
przez ludzi skłonność, aby przy interpretacji czyjegoś zachowania przeceniać znaczenie czynników osobowych, a bagatelizować 
rolę sytuacji (czyli myślimy najczęściej: „on to zrobił specjalnie, bo jest złośliwy”, zamiast: „zachował się nie ok, ale zmusiła 
go do tego sytuacja”).

Okazuje się, że proces spostrzegania innych ludzi bardzo często prowadzi do błędnych i uproszczonych sądów. Kiedy obserwujemy 
czyjeś zachowanie, koncentrujemy się na osobie (jest ona bardziej wyrazista spostrzeżeniowo), a nie na sytuacji i atrybucje (czyli 
przypisywanie przyczyn) podążają za śladem uwagi.

Powyższy mechanizm powoduje bariery w budowaniu dobrych relacji z innymi. Kluczem do pozytywnych lub neutralnych relacji jest 
powstrzymywanie się od natychmiastowej oceny drugiej osoby, uwrażliwienie na mniej wyraziste bodźce i uważność w kontaktach 
z ludźmi. 

DOSTROJENIE
Dostrojenie to zdolność do harmonijnego dopasowania własnych działań i własnego punktu widzenia do innych osób i sytuacji. 
Można to porównać do kręcenia gałką radia. To zdolność do poruszania się w pewnym zakresie fal i koncentracji na tym, co jest 
nadawane, nawet jeśli docierające do ciebie sygnały nie od razu są jasne czy oczywiste.

1. Empatia pierwotna (emocjonalna, gorąca empatia)
Podstawą dostrojenia jest empatia pierwotna (intuicyjna, emocjonalna) polegająca na współodczuwaniu z inną osobą, 
wychwytywaniu niewerbalnych sygnałów emocji. Z upływem czasu ta zdolność zwiększa się, rozwija pod wpływem 
doświadczeń życiowych. Osoby z większą zdolnością współodczuwania są bardziej lubiane.

Empatia skłania nas do udzielania pomocy. Troska i współczucie motywują nas do działania na korzyść innych, czasami nawet 
własnym kosztem. Odczuwając empatię wobec człowieka w potrzebie, tak mocno przywiązujemy się do niego emocjonalnie, 
że doświadczamy poczucia jedności i dlatego chętniej udzielamy mu wsparcia. W pewnych sytuacjach jest to dla nas jednak 
niebezpieczne. Badania psychologa Adama Galinsky’ego pokazują, że gdy okazujemy empatię podczas negocjacji skupiając 
się na emocjach i uczuciach drugiej strony, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pójdziemy na zbyt duże ustępstwa.

Neurony lustrzane 
Jak zdobywamy informacje o ludziach, jak się ich „uczymy” i jak powstają programy działania związane z aktywnością 
społeczną? Zadanie tego pozornie prostego pytania doprowadziło naukowców do sensacyjnego wręcz odkrycia istnienia tak 
zwanych neuronów lustrzanych. W toku doświadczeń okazało się, że otaczających nas ludzi poznajemy przez mechanizm

sukces

ja

wewn.

porażka

ja

zewn.
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pewnego rodzaju neurobiologicznego rezonansu. Kiedy obserwujemy czynność wykonywaną przez drugą osobę, w nas samych 
aktywuje się własny program neurobiologiczny. Najciekawsze jest to, że jest to dokładnie ten sam program, który doprowadziłby 
u nas do wykonania tej samej czynności, co obserwowany przez nas człowiek.

Neurony lustrzane to komórki w naszym mózgu, które odzwierciedlają cudze działania, intencje i emocje, otwierając 
drogę do porozumiewania się i uczenia.

Obserwowanie działania drugiej osoby aktywuje w naszym mózgu te same, a często wręcz identyczne, sieci neuronowe, które 
zostałyby uruchomione gdybyśmy sami mieli wykonać daną czynność. Warto tutaj zauważyć, że opisane powyżej zjawisko 
dostrajania się dotyczy także układów neurobiologicznych, które odpowiadają za doznania cielesne i emocje.

2. Empatia poznawcza (chłodna empatia) 
Dostrojenie jest uwagą, która wykracza poza chwilową empatię i staje się krzepiącą, ułatwiającą wzajemne zrozumienie 
obecnością ciałem i duchem. Poświęcamy drugiej osobie całą uwagę i w pełni jej słuchamy. Zamiast mówić swoje, 
staramy się raczej ją zrozumieć.

Empatyzując z drugim człowiekiem, dokonujemy decentracji, czyli odklejenia się od własnej perspektywy przeżywania i rozumienia 
na rzecz „wejścia w jego buty”. Czym dojrzalszy poziom empatii, tym mechanizm ten jest silniejszy. To z kolei wiąże się 
poczuciem, że się zrozumieliśmy, i że nastąpiło zrozumienie.

Badania pokazują, że skuteczne przyjmowanie perspektywy, czyli dostrajanie się do innych opiera się na trzech zasadach: 

1) Powiększ swoją władzę, pomniejszając ją 

2) Kieruj się w równym stopniu rozumem co sercem 

3) Naśladuj strategicznie

Powiększ swoją władzę, pomniejszając ją
Istnieje odwrotna zależność pomiędzy poczuciem władzy a skłonnością do przyjmowania perspektywy innej osoby. 
Poczucie władzy może zakłócić twoją zdolność do odbioru wysyłanych przez innych sygnałów, zniekształcić wyraźne 
komunikaty i zaciemnić bardziej subtelne wskazówki.

powiększ
swoją władzę,
pomniejszając

ją

kieruj 
się wrównym

stopniu
rozumem 
co sercem naśladuj

strategicznie

DOSTRAJANIE
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Odwrotnością poczucia władzy jest: 

zrozumienie perspektywy innej osoby, 

przyjęcie jej punktu widzenia, 

patrzenia na świat jej oczami – czyli decentracja.

Teorie umysłu 
Umiejętność wyobrażania sobie, o czym drugi człowiek myśli i czego potrzebuje fachowo nazywana jest umiejętnością 
wytworzenia teorii umysłu (ang. theory of mind - ToM.) To umiejętność pomyślenia, o tym, co może pomyśleć inna osoba. 
Możemy iść krok dalej: „co on pomyśli jak to powiem? hmm …a może on pomyślał, że ja pomyślałam…”. Zdolność do takiego 
rozumowania daje nam możliwość zaplanowania procesu komunikacji, próby przewidywania reakcji innych ludzi na nasze słowa 
i zachowania. 

Układ neuronów lustrzanych dostarcza nam neurobiologicznego podłoża wzajemnego, emocjonalnego porozumienia. 
Jeżeli doświadczamy uczuć innego człowieka, to nasze własne sieci komórek nerwowych dostrajają się do niego, czyli 
współbrzmią, a to pozwala na pojawienie się w naszym doświadczeniu umysłowym uczuć innego człowieka.

Empatyczna komunikacja 
Kluczem do odpowiedniej komunikacji empatycznej jest mówienie z własnego punktu widzenia, z własnego „ja”. Dlatego nikt nie 
może dyskutować o tym, co chcemy przekazać, ponieważ jest to nasze zdanie i należy do osoby, która je wyraża. Dlatego jeśli 
chcesz, aby ktoś interpretował twoje słowa nie jako pośredni atak, ale jako próbę komunikacji bez przemocy, zacznij zdania 
słowami „Czuję” lub „Czuję się”.

Komunikowanie się jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Jego celem jest wymiana myśli, dzielenie 
się wiedzą, informacjami i ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków 
i wywołuje określone skutki.

Zasadniczą cechą procesu komunikowania się jest sprzężenie zwrotne między nadawcą a odbiorcą komunikatu, 
(współdziałanie partnerów podczas procesu komunikacji). Empatycznie słuchać oznacza być zaangażowanym w rozmowę, 
uczestniczyć w niej, z nastawieniem na drugą stronę. Empatyczna komunikacja to także takie operowanie słowami oraz 
ekspresją wypowiedzi, aby proces wymiany informacji przebiegał bez zakłóceń.

Monolog vs. Dialog 
Dialog i monolog to podstawowe tryby komunikacji międzyludzkiej. Monolog jako forma jednostronnej komunikacji zdaje się mieć 
naturę „zimną”. Dialog, którego istotą jest wzajemne komunikowanie się uczestników interakcji wydaje się formą „gorącą”. 
Monolog wiąże się z niewchodzeniem w głębszą relację z inną osobą. Jeśli ktoś zwraca się do nas w formie monologu, to zazwyczaj 
najwyżej go wysłuchujemy i następnie kończymy kontakt (jest on przelotny i krótkotrwały).

Zupełnie inaczej jest z dialogiem, który wymusza aktywność. Dyskutując z kimś, musimy go słuchać, by móc odnosić się do jego 
argumentów.

Monolog jest raczej charakterystyczny dla osób, które się wzajemnie nie znają, a dialog jest charakterystyczny przede wszystkim 
dla interakcji między ludźmi, którzy są znajomymi.
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Dialog i monolog odgrywają ogromną rolę w procesach wpływu społecznego. Okazuje się, że tryb komunikacyjny (monolog lub 
dialog) jest bodźcem automatycznie uruchamiającym określony schemat reagowania. Monolog uruchamia schemat postępowania 
wobec osoby nieznajomej, a dialog – schemat postępowania z osobą znajomą. Ponieważ ludzie chętniej spełniają prośby osób 
znajomych niż obcych, dialog może ich w większym stopniu niż monolog skłaniać do spełnienia usłyszanej prośby. Rozmowa 
(dialog) to najpotężniejsza forma dostrojenia się człowieka. Gdy rozmowa toczy się na temat istotny dla rozmówcy, ważne będzie 
nie tylko uruchomienie samego dialogu, ale i jego treść. Nasz rozmówca będzie zwracał uwagę również na to, co mówi i jaki jest 
jego stosunek do rozważanych kwestii.

Aktywne słuchanie 
Sztuka słuchania to podstawowa umiejętność służąca zdobywaniu informacji budowania dialogu. Dzięki niemu uzyskujemy 
potrzebne nam informacje oraz nawiązujemy i utrzymujemy relacje z innymi. Kłopot z uważnym słuchaniem polega na tym, 
że większość z nas uważa, że potrafi słuchać. I rzeczywiście – nie mamy problemu z uważnym słuchaniem w sytuacji, gdy nasz 
rozmówca jest miły, mówi rzeczy interesujące i na dodatek zgodne z naszymi oczekiwaniami. 

Sytuacje, kiedy aktywne słuchanie może wyraźnie poprawić komunikację: 

1) Kiedy rozmówca ma trudności ze znalezieniem odpowiedniego słowa dla wyrażenia własnych myśli i odczuć, 
a słuchający ma poczucie, że odpowiednio je rozumie.

2) Kiedy sami nie jesteśmy pewni, czy dobrze zrozumieliśmy rozmówcę. 

3) W niektórych napiętych rozmowach, naznaczonych konfliktem, gdzie pojawiają się ostre zarzuty i dochodzi 
do szybkiej wymiany zdań i trzeba wyhamować tempo.

Umiejętność słuchania to czynny proces, na który składa się bardzo wiele elementów: 

koncentracja na drugiej osobie – podstawowy element dostrojenia 

podjęcie świadomej decyzji słuchania – ułatwia ją zdanie sobie sprawy z użyteczności i znaczenia słuchania, 

okazywanie zainteresowania – osiąga się przez zwroty typu: „Proszę mi powiedzieć...” oraz przez ton głosu, 

reagowanie na wypowiedzi mówiącego – pomocne są tu krótkie komentarze typu: „tak”, „oczywiście”, „słusznie” itp. 

powstrzymywanie się od mówienia, kiedy nasz rozmówca wypowiada się, 

umiejętne zadawanie pytań, 

parafrazowanie w celu upewnienia się, że odbiorca poprawnie zrozumiał i zinterpretował znaczenie komunikatu lub 
ciąg narracyjny.

Aktywne słuchanie umożliwia mówienie o swoich poglądach i stanowiskach. Przyczynia się do lepszego zrozumienia stanowiska 
drugiej strony, czynników i informacji stojących za takim stanowiskiem. Ułatwia osiągnięcie kompromisu, ugody i prowadzenie 
rozmowy zgodnie z własnymi preferencjami i priorytetami. Aktywne słuchanie pozwala się skupić na problemie, jaki rozwiązują 
strony.

Jak zastosować wyrażenia empatyczne: 

1. Pozwól partnerowi wyrazić swoje emocje i nie przerywaj mu. 

2. Zadaj sobie pytanie: „Czego on potrzebuje i jak mogę mu pomóc?” 
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3. Zastosuj wyrażenia empatyczne (wyrażenia odwołujące się do odczuć partnera i jego sytuacji). Aby zareagować 
empatycznie wystarczy zastanowić się nad tym, jak Ty sam czułbyś się w danej sytuacji. 

Przykłady: 
Słyszę, że jesteś zdenerwowany. 
Rzeczywiście musiał się Pan kiepsko czuć w tej sytuacji. 
Wyobrażam sobie jak musisz być wściekły. 
Gdyby mi się to przytrafiło, czułbym się podobnie. 
To może być denerwujące, gdy trzeba prosić tak wiele razy o tę samą sprawę.

Parafrazowanie - powtórzenie kluczowych sformułowań współrozmówcy.
W rozmowie, stosując parafrazę powtarzasz własnymi słowami to, co przed chwilą usłyszałeś nie zapominając o postawieniu znaku 
zapytania na końcu swojej wypowiedzi tak, aby partner miał możliwość uzupełnienia lub sprostowania, jeśli źle lub niedokładnie 
zrozumiałeś.

Przykłady: 
Czy dobrze rozumiem, że… 
Z tego, co powiedziałeś zrozumiałem… 
O ile dobrze zrozumiałem, chodzi o…

Parafraza to bardzo dobre i proste narzędzie służące kontrolowaniu przebiegu rozmowy. Za jego pomocą możesz naprowadzać 
klienta na właściwy temat rozmowy, parafrazując tylko tę część wypowiedzi, która dotyczy sedna problemu.

ANATOMIA WYPOWIEDZI
model komunikacji Friedmana Schulza von Thuna (Thun, Ruppel, Stratman, 2004)

Modele komunikacyjne odwzorowują to, co ma miejsce w rzeczywistości i pomagają rozwijać kompetencje komunikacyjne. 
Zwracają uwagę na te aspekty porozumiewania się, o których na co dzień nie myślimy. Przedstawiony w dalszej części model 
zwraca uwagę na cztery płaszczyzny wypowiedzi i podpowiada, jak słuchać i mówić, by tworzyć z ludźmi udane relacje.

Główne założenia modelu 

Komunikacja jest wielofunkcyjna, czyli komunikat ma kilka płaszczyzn jednocześnie (rzeczowy, relacyjny, ujawniania 
siebie i apelowy).

Ta wielopłaszczyznowość jest możliwa m.in. dzięki temu, że odbywa się za pomocą różnych znaków – środków 
komunikacyjnych (komunikacja werbalna i niewerbalna). 

Dwa podstawowe poziomy komunikatu – tj. werbalny i niewerbalny – zwykle się uzupełniają (dopełniają / interpretują 
wzajemnie / są ze sobą spójne). Bywa jednak i tak, że się kłócą (spójność i niespójność w komunikacji). 

Pomimo tej całej różnorodności środków komunikacyjnych – komunikaty mają swoją stronę pierwszoplanową 
i drugoplanową (komunikacja wprost i nie wprost). 

Komunikacja wprost odbywa się za pomocą słów, natomiast nie wprost na dwa sposoby: poprzez komunikację 
niewerbalną i/lub poprzez efekt scalania przez odbiorcę informacji przesłanych z już posiadanymi (np.  schematami, 
skryptami poznawczymi). 
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Komunikacja nie wprost i związana z nią warstwa „nierzeczowa” jest bardziej istotna dla przebiegu i wyniku interakcji. 
Wprost (jak i nie wprost) może być przekazana każda płaszczyzna komunikacji (tj. każda funkcja – ujawnianie siebie, 
przekaz treść, apel, budowanie relacji).

Jak komunikować się skutecznie? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie należy najpierw rozpatrzyć, jakie aspekty są istotne dla komunikacji międzyludzkiej. Okazuje się, 
że nie wystarczy jedynie wyrażać się zrozumiale, by komunikacja przebiegała sprawnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Każdy 
komunikat, jaki wysyłamy do odbiorcy, poza płaszczyzną rzeczową, dotyczy jeszcze trzech innych. Przyjrzyjmy się zatem wszystkim 
czterem stronom komunikacji:

1) Zawartość rzeczowa wypowiedzi, czyli klarowność komunikatu. Skuteczne przekazanie informacji o aktualnym 
stanie rzeczy. 

2) Wzajemna relacja, czyli jakość kontaktu. Jak traktuję mojego rozmówcę? Jak nawiązuję kontakt z rozmówcą? 
W tym jak zwracam się do mojego rozmówcy, wyrażam to, co o nim myślę. To, czy mój rozmówca czuje się w naszej 
relacji akceptowany, czy odrzucony i lekceważony, zależy od postawy, jaką wobec niego wyrażam. 

3) Ujawnianie siebie, czyli mimowolny lub zamierzony przekaz na temat samego siebie. Kiedy ktoś mówi coś od siebie, 
objawia też zawsze część samego siebie. Ta rzeczywistość przemienia każdą wypowiedź w małą próbkę 
osobowości. 

4) Apel, czyli przekazania prośby o, nadziei na lub oczekiwania działanie drugiej strony Kiedy ktoś coś mówi, 
przeważnie chce także coś osiągnąć, wpłynąć na swojego rozmówcę.

Cztery płaszczyzny wypowiedzi – model komunikacji międzyosobowej von Thuna (2004)

W komunikacji międzyludzkiej występują zwykle dwie osoby: nadawca i odbiorca. Nadawca, chcąc coś oznajmić potrzebuje 
odpowiedniego narzędzia. Z dostępnych i odpowiadających mu znaków buduje wypowiedź, którą kieruje do odbiorcy. Nadana 
wypowiedź, stawia przed odbiorcą trudne zadanie. Musi on ją poprawnie rozszyfrować, czyli zinterpretować. Z reguły dochodzi 
do porozumienia, gdy wypowiedź nadawcy i wypowiedź przyjęta jako tako zgadzają się ze sobą. Czyli, gdy odbiorca właściwie 
zinterpretuje intencję nadawcy. Ludzie udzielając sobie informacji zwrotnej (znanej również jako feedback) o tym, co usłyszeli

WYPOWIEDŹ APEL

ZAWARTOŚĆ
RZECZOWA

WZAJEMNA
RELACJA

UJAWNIANIE
SIEBIE
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i jak zrozumieli wypowiedź, sprawdzają wzajemne porozumienie.

Okazuje się, że jedna wypowiedź jest zbiorem wielu informacji, co w sposób nieunikniony czasem prowadzi do nieporozumień i konfliktów. 
Jako nadawcy i odbiorcy komunikatów jesteśmy otoczeni bardzo wieloma wypowiedziami – pakietami informacji. 
W uporządkowaniu informacji „spakowanych” pomaga właśnie określenie czterech płaszczyzn psychologicznych, tworzących 
każdą wypowiedź.

Przykład z codziennego życia: 
Mąż (nadawca) mówi do prowadzącej samochód żony (odbiorcy): „Patrz, zielone światło”. Co zawiera w sobie ta wypowiedź - co nadawca 
(świadomie lub nie) „spakował”, a co słyszy odbiorca?

1) Zawartość rzeczowa – CO CHCĘ ZAKOMUNIKOWAĆ? Podstawowym, choć nie jedynym, zadaniem wypowiedzi jest udzielanie 
informacji. Wypowiedź przekazuje określoną treść. W naszym przykładzie wypowiedź nadawcy informuje nas o tym, 
że na zbliżającym się skrzyżowaniu, jest zielone światło. Zawsze, gdy chodzi o konkretną informację, ta płaszczyzna wypowiedzi 
wychodzi na plan pierwszy (albo przynajmniej tak powinno być).

2) Ujawnianie siebie – CO MÓWIĘ O SOBIE? Każda wypowiedź, przekazująca informacje o stanie rzeczy (zawartość rzeczową), 
mówi także coś o samym nadawcy. Z przykładu w samochodzie otrzymujemy następujący obraz nadawcy: mężczyzna, mówiący 
po polsku, który (najprawdopodobniej) potrafi rozróżnić kolory, jest czujny i wrażliwy. Możemy się jeszcze domyślać, że prawdopodobnie 
się śpieszy. Ogólnie rzecz biorąc, każda wypowiedź pozwala nadawcy na ujawnienie siebie. Jest to zarówno zamierzone 
wyrażenie siebie, jak i często mimowolne odsłonięcie siebie.

Z tą płaszczyzną wypowiedzi wiążą się liczne problemy komunikowania się. Nadawca stara się sobie radzić z tym problemem 
przez odpowiednią autoprezentację – stosując przeróżne techniki uatrakcyjniania lub ukrywania siebie, by wypaść jak najlepiej 
– nie zawsze będąc w zgodzie z sobą.

3) Relacja wzajemna – CO MYŚLĘ O TOBIE I JAKI JEST NASZ WZAJEMNY STOSUNEK? Wypowiedź wyraża postawę, jaką 
nadawca przyjmuje wobec odbiorcy. Często informuje o tym dobór słów, intonacja głosu i inne sygnały niewerbalne. 
Na płaszczyznę wzajemnych relacji, odbiorca jest szczególnie wyczulony. Zawartość tej płaszczyzny decyduje o tym, jak 
odbiorca się czuje (doceniony czy zlekceważony). W naszym przykładzie mąż pokazuje, że nie bardzo wierzy w umiejętności 
swojej żony jako kierowcy. Czuje się upoważniony do udzielania jej rad.

Przypuszczalnie żona odpowiadając szorstko: „Prowadzę ja czy ty?” broni się przed nadmierną troską swojego męża. Warto 
dostrzec, że jej odpowiedź nie dotyczy „ładunku treściowego” (w tym punkcie się zgadzają), ale właśnie sposobu określania 
wzajemnych relacji.

Płaszczyzna relacji wzajemnych jest częścią płaszczyzny ujawniania siebie. Warto jednak rozpatrzyć te płaszczyzny oddzielnie, 
dlatego, że psychologiczna sytuacja odbiorcy może jednocześnie wyglądać bardzo różnie na każdej z nich. Reagując na płaszczyznę 
ujawniania siebie odbiorca jest tylko neutralnym diagnostykiem („co mówisz mi o samym sobie?”), reagując na płaszczyznę 
relacji, sam czuje się „dotknięty” wypowiedzią.

Dokładniej rzecz ujmując można powiedzieć, że w jednej wypowiedzi, na płaszczyźnie wzajemnych relacji występują dwa rodzaje 
informacji. Po pierwsze nadawca mówi, co sądzi o odbiorcy, za kogo go uważa. W naszym przykładzie mąż daje do zrozumienia, 
że w tym momencie uważa swoją żonę za kogoś potrzebującego pomocy. Po drugie, mówi o wzajemnych relacjach, o tym, jak 
nadawca widzi związek między sobą a odbiorcą. Oczywiście może być tak, że odbiorca nie zgadza się z nadawcą w jego sposobie 
postrzegania wzajemnych relacji. Nierzadko między rozmówcami dochodzi do sporu o ustalenie, jak należy rozumieć relacje 
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panujące między nimi.

4) Apel – DO CZEGO CHCIAŁBYM CIĘ NAKŁONIĆ? Prawie wszystkie wypowiedzi mają za zadanie wywrzeć jakiś wpływ 
na odbiorcę. W naszym przykładzie, mąż może chciał powiedzieć „Dodaj gazu, może zdążymy, zanim będzie czerwone!”

Słuchanie czworgiem uszu
Rozważmy teraz kwadrat wypowiedzi od strony odbiorcy. Zależnie od tego, na którą stronę kwadratu odbiorca ma „nastawione 
ucho”, którą z nich słyszy najwyraźniej, jego zdolność odbioru za każdym razem jest inna. Każda z płaszczyzn wypowiedzi 
wymaga od słuchającego innej wrażliwości. Zawartość rzeczowa wymaga zrozumienia intelektualnego. Ujawnienie siebie 
otwiera osobowość nadawcy („co to za jeden?” albo „co z nim jest?”). Określenie wzajemnych relacji dotyka odbiorcę bardziej 
osobiście („za kogo mnie bierze nadawca?”, „co on o mnie myśli?”, „czy wie z kim ma do czynienia?”, jak czuję się przez niego 
traktowany?”). Apel albo skłania odbiorcę do pytania („do czego on mnie potrzebuje?”, „do czego chce mnie nakłonić?”), 
albo do praktycznego wykorzystania otrzymanych informacji („co powinienem uczynić, skoro to już wiem?”).

„Ucho odbiorcy” jest niezwykle ważnym instrumentem dobrej komunikacji. Ucho, które jest u odbiorcy najbardziej wrażliwe 
nadaje rozmowie specyficzny bieg. Często odbiorca nie wie, że jest częściowo głuchy, że któreś jego ucho jest nieczynne, 
co uniemożliwia dobre porozumienie.

Po otrzymaniu prze odbiorcę wypowiedzi, decyduje on, na którą jej płaszczyznę chce zareagować. Powróćmy jeszcze 
do naszego przykładu w samochodzie. Mąż mówi: „Patrz, jest zielone!” Przyjmijmy, że żona odpowiada ostro: „Prowadzę ja czy 
ty?!” – Byłaby to reakcja na płaszczyźnie wzajemnych relacji. Ostry ton żony w odpowiedzi na wypowiedź męża, broni ją przed 
jego nadopiekuńczością., która dochodzi do głosu na płaszczyźnie wzajemnych relacji. Żona mogłaby zareagować także 
na płaszczyznę rzeczową (np. „Rzeczywiście, dobrze się składa”) lub na ujawnianie siebie (np. „Gdzie się śpieszysz?”) 
lub na apel (np. dodając gazu).

Ten swobodny wybór odbiorcy jest przyczyną zaburzeń komunikacji – np. gdy odbiorca zwraca uwagę na tę płaszczyznę, 
która akurat dla nadawcy jest mało istotna. Albo jeżeli odbiorca słucha przeważnie jednym uchem i (udaje, że) nie słyszy 
informacji na pozostałych płaszczyznach wypowiedzi. Z punktu widzenia sukcesu komunikacji uważne słuchanie „czworgiem 
uszu” powinno być podstawowym zadaniem odbiorcy i każda wypowiedź powinna być analizowana na wszystkich czterech 
płaszczyznach.

PREZENTACJA
Jaki on jest?
Co się z nim dzieje?

RELACJA
W jaki sposób on ze
mną rozmawia?
Jak mnie traktuje?
Jaki ma stosunek do mnie?

TREŚĆ
Jak należy rozumieć
treść tego, co mówi?

APEL
Co powinienem zrobić,
myśleć, czuć po usłyszeniu
tej wiadomości?
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1) „Ucho rzeczowe” 
Mocno rozwinięte ucho rzeczowe, czyli słyszenie przede wszystkim (lub jedynie) informacji zawartych na płaszczyźnie 
rzeczowej, jest wyraźną cechą niektórych odbiorców – często takie słyszenie występuje u mężczyzn i naukowców. Takie 
rzeczowe słyszenie może mieć fatalne skutki. W niektórych przypadkach problem leży nie na płaszczyźnie rzeczowej, ale jest 
związany np. z określeniem wzajemnych relacji. Przenoszenie go na płaszczyznę rzeczową jest niemożliwe, a próba 
„rzeczowego” podejścia kończy się niepowodzeniem i frustracją.

2) „Ucho relacyjne” (ucho drażliwe) 
U niektórych odbiorców wrażliwość na wzajemną relację jest tak wielka, że nawet wypowiedzi neutralne traktują jako atak na ich 
osobę. Odnoszą wszystko do siebie, wszystko odbierają osobiście, często czują się dotknięci czy urażeni. Posiadacze „ucha 
drażliwego” stale we wzajemnych relacjach wypatrują jakiejś zasadzki.

Niekiedy między nadawcą a odbiorcą nie ma jasności, czy chodzi o ujawnianie siebie czy o określenie wzajemnych relacji. 
Przykład – kolega udaje się i do swojego pokoju. Nie jest jasne, co oznacza jego zachowanie. Czy należy je odczytywać od strony 
ujawniania siebie („potrzebuję spokoju, chciałbym zostać sam”), czy od strony określania relacji („mam ciebie dość”). Możliwe 
jest i jedno i drugie.

3) „Ucho ujawniania siebie” (ucho terapeutyczne) 
Inaczej niż w przypadku przewrażliwionego „ucha relacyjnego”, dobrze ukształtowane „ucho ujawniania siebie”, słuchające 
wypowiedzi pod kątem: „Co mówisz o sobie samym?”, przyczynia się do usprawnienia komunikacji.

Byłoby czymś niesłychanie dobrym, gdybyśmy emocjonalnych wybuchów innych osób, ich żalów i wyrzutów, potrafili słuchać 
„uchem ujawniania siebie”, zamiast „uchem relacyjnym”. Ucho ujawniania siebie pomagałoby nam łatwiej zaakceptować czyjeś 
uczucia z pominięciem przesadnej troski o własną równowagę psychiczną, i o to, czy jesteśmy w porządku. Zamiast tracić czas 
na usprawiedliwianie siebie, moglibyśmy lepiej słyszeć i precyzyjniej śledzić to, co dzieje się z innymi uczestnikami procesu 
komunikacji. Uwrażliwienie ucha diagnostycznego zdecydowanie dobrze wpływa na dostrajanie się do innych osób.

4) „Ucho apelowe” 
Odbiorca nastawiony na apel. Nastawienie na odczytywanie życzeń, na „czynienie wszystkim dobrze” i na spełnianie wszystkich 
oczekiwań u niektórych odbiorców powoduje przerost ich ucha apelowego. Odbiorca z „uchem apelowym” jest często oddalony 
od samego siebie, jego „antena” nie odbiera jego pragnień ani uczuć.

Odbiorca nastawiony na cel. Zupełnie inny sposób wykorzystania ucha apelowego spotykamy w „nastawieniu na cel”. Ucho 
otwarte na cel, jaki chce uzyskać nadawca, może uchronić odbiorcę przed manipulacją, przed wikłaniem się w złą grę, spowodowane 
czyimś apelem. Jednak, gdy odbiorca swoje ucho apelowe wykorzystuje w sposób skrajny i w każdej wypowiedzi doszukuje się 
ukrytego „wyrachowanego” zamiaru, mówimy o zjawisku funkcjonalizacji, które jest zagrożeniem dla powodzenia komunikacji. 
Np. gdy ktoś płacze – on interpretuje: „stara się wzbudzić litość”.
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FIZYCZNY WYMIAR DOSTROJENIA – NAŚLADOWNICTWO 
Dopasowanie naszego sposobu zachowania i mówienia do innej osoby, tak aby obie strony lepiej się rozumiały, ma fundamentalne 
znaczenie dla stanu dostrojenia.

Naśladownictwo to mechanizm społeczny mający swoje źródło w biologii. Każdy z nas niejednokrotnie ziewał na widok osoby 
ziewającej i było to zachowanie zupełnie od nas niezależne. Podobnie niekiedy zdarza się nam od kogoś zarazić śmiechem, 
choć sytuacja nie była dla nas komiczna. Tendencja do naśladownictwa jest automatyczna i ma niewiele wspólnego ze świadomością. 
Zarażanie się cudzymi reakcjami powoduje, że jesteśmy bardziej lubiani przez osoby, które naśladujemy, a kontakt z nami 
oceniają jako przyjemniejszy. Chartrand i Bargh (1999) wykazali, że naśladownictwo jest oznaką zaufania oraz „klejem 
społecznym“ ułatwiającym porozumienie się z innymi, a nawet powstanie sympatii.

Ludzie są naturalnymi naśladowcami. Nie zdając sobie z tego sprawy, często robimy to, co robią inni – kopiujemy ich akcent, 
sposób mówienia, wyraz twarzy, zewnętrzne zachowania i reakcje uczuciowe. Ta nieświadoma tendencja do naśladowania 
ekspresji twarzy mowy werbalnej i niewerbalnej, a nawet stanów emocjonalnych to mimikra.

Naśladowanie – forma uczenia się 
Najnowsze dane sugerują, że mechanizm lustrzany (neurony lustrzane) odgrywa też rolę w początkowym okresie przyswajania 
nowych umiejętności. U ludzi naśladownictwo to ważny sposób uczenia się i przekazywania umiejętności i języka. Samo 
naśladownictwo to nic innego jak powtarzanie ruchów innej osoby. Warunkujące je neurony lustrzane wydają się pomostem 
pozwalającym na przekazywanie i nabywanie umiejętności. Skłonność do naśladowania musi być przynajmniej częściowo wrodzona. 
Andrew Meltzoff z University of Washington wykazał, że noworodek, któremu pokazuje się język, odpowiada tym samym. 
Ponieważ nie widzi on własnego języka, oznacza to, że nie może wykorzystać wzrokowego sprzężenia zwrotnego i mechanizmów 
korekty błędu, aby się takiej czynności nauczyć. A więc w jego mózgu musi istnieć zaprogramowany mechanizm służący 
do zmapowania wyglądu twarzy drugiej osoby na neurony zawiadujące ruchem.

Moc dotyku 
W wielu badaniach wykazywano, że ludzie są bardziej skłonni do spełniania próśb formułowanych przez nieznajomych, 
gdy towarzyszy im lekkie dotknięcie ręki czy ramienia.

Jaki jest mechanizm leżący u podstaw efektywności tej subtelnej techniki wpływu społecznego? W literaturze przedmiotu 
rywalizują ze sobą dwa wyjaśnienia. Po pierwsze, zwraca się uwagę, że dotyk wiąże się z bliskością interpersonalną, nie tylko 
w sensie fizycznym, ale i psychicznym. Dlatego też osobę, która nas delikatnie dotyka, możemy spostrzegać jako miłą i sympatyczną, 
co sprzyjać będzie lubieniu jej, a w konsekwencji wywoła także naszą większą skłonność do udzielania jej pomocy (np. Patterson 
i in. 1986). Wynika to przede wszystkim z indywidualnej biografii każdego niemal człowieka. W zdecydowanej większości 
przypadków ludzie mają bowiem pozytywne doświadczenia związane z tym, że ktoś ich dotyka.

Naśladowanie 
powoduje

wzrost sympatii 
do naśladującego

Naśladowanie 
zwiększa

prawdopodbieństwo
pojawienia się

zachowań na rzecz
naśladującego

ludzie mają
naturalną

tendencję do
naśladowania

zachowań innych
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Druga interpretacja odwołuje się do motywu uprawnień społecznych (np. Henley 1973). Jeśli ktoś przytrzymuje nas za rękę, 
to wysyła jednocześnie sygnał, że jest upoważniony do formułowania wobec nas różnego rodzaju oczekiwań i wymagań.

Możliwe jednak, że w technice polegającej na dotknięciu ramienia czy przedramienia osoby, mamy do czynienia z zupełnie 
innym mechanizmem. Sytuacja, gdy nieznajomy łapie nas za rękę działać może podobnie, jak wytrącenie z rutyny, jest 
to sytuacja dość niezwykła, która zaburza przebieg rutynowej sceny proszenia nas o coś przez osobę nieznajomą.

Podobieństwa
Badania Roberta Cialdiniego pokazują, że łatwiej dajemy się przekonać ludziom, których lubimy. A jednym z powodów, dla 
których lubimy innych, jest to, że są podobni do nas. Znajdowanie podobieństw może ci ułatwić dostrojenie się do innych a innym 
– dostrojenie się do ciebie. Podobieństwo – autentyczne, a nie fabrykowane ma istotne znaczenie przy nawiązywaniu kontaktu 
z drugim człowiekiem. Ludzie są bardziej skłonni zrobić coś razem, gdy stoją na wspólnym gruncie.

Strategiczne naśladowanie 
Naśladownictwo, tak jak i inne zachowania dostrajające, wymaga zręczności. Gdy ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę, 
że ich naśladujesz, może to mieć odwrotny skutek i obrócić się przeciwko tobie. Dostrojenie się do innej osoby nie oznacza, że masz 
twierdzić, że byłeś tam, gdzie twój klient spędził wakacje, albo że twój wujek mieszka w rodzinnym mieście twojej klientki. To nie 
jest dostrojenie tylko kłamstwo. Ta strategia polega na naturalnym ludzkim zachowaniu. Ćwicz się w zestrajaniu się z innymi 
ludźmi, łapaniu z nimi kontaktu, bez względu na to, czy rozmawiasz z babcią, czy świeżo upieczonym absolwentem MBA.

Jeśli chcesz nauczyć się strategicznie naśladować, to: 

1) OBSERWUJ – co druga osoba robi? Jak siedzi? Czy ma skrzyżowane nogi? A ramiona? Czy się odchyla? Pochyla 
w którą stronę? Przytupuje? Kręci długopisem? Jak mówi? Szybko? Wolno?

2) ODCZEKAJ – gdy masz już pewne spostrzeżenia, nie przechodź natychmiast do działania; pozwól na swobodny 
rozwój sytuacji. Jeśli druga osoba odchyla się, policz do piętnastu, a potem też się odchyl. Jeśli powie coś ważnego, 
powtórz główną myśl słowo w słowo – ale nieco później w toku rozmowy. Nie rób tego zbyt często.

3) ODPUŚĆ – po pierwszych zamierzonych próbach naśladowania rozmówcy, , spróbuj być mniej świadomy tego, 
co robisz. W pewnym momencie zaczniesz mieć poczucie, że przychodzi ci to bez wysiłku.

MOWA CIAŁA 
Komunikacja werbalna to przekazywanie informacji za pomocą słów. W komunikacji werbalnej dużą rolę odgrywają takie 
czynniki, jak: 

1. akcent i modulowanie wypowiadanych kwestii, które często mają większy wpływ na partnera interakcji niż treść 
wypowiedzi, 

2. stopień płynności mowy, 

3. zawartość (treść) wypowiedzi - w tym przypadku zasób leksykalny ma związek z nabytymi cechami, zdolnościami 
umożliwiającymi swobodne uczestnictwo w kulturze zgodne z normami, wartościami 
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Komunikacja niewerbalna / mowa ciała: 

wyraża emocje (szczęście, gniew, strach, zaskoczenie, smutek) 

przenosi postawy (np. lubię cię, nie lubię cię) 

informuje o cechach osobowości 

ułatwia komunikację werbalną

Jeśli ciało wysyła przekaz odwrotny do informacji zawartej w słowach to rozmówca nieświadomie ufa komunikatowi niewerbalnemu. 
Brak spójności jest sygnałem ostrzegawczym dla otoczenia.

Najważniejszym założeniem teorii komunikacji niewerbalnej jest twierdzenie odnoszące się do świadomych i nieuświadomionych 
zachowań naszego ciała, mówiące o tym, że praktycznie każdy element naszego zachowania jest informacją.

To w jaki sposób siedzimy w konkretnej sytuacji, jak stoimy, co robimy z rękami, jak patrzymy, sposób, w jaki podajemy dłoń w geście 
powitania, mimika naszej twarzy, postawa, sposób w jaki się poruszamy – każdy z tych elementów jest nośnikiem wielu informacji 
na nasz temat.

Sygnały występujące w przekazie niewerbalnym:

KONTAKT WZROKOWY 
Inicjuje pierwszy kontakt, wejście w interakcję, utrzymywanie tego kontaktu podczas rozmowy jest sygnałem gotowości 
do komunikacji dla strony przeciwnej, przejawem uwagi i zainteresowania.

Uciekanie wzrokiem na boki, spuszczenie oczu i inne przerwy w kontakcie wzrokowym mogą być odbierane jako wycofywanie 
lub unikanie tematu. Natomiast uporczywe wpatrywanie się może budzić, sztywność myślenia lub niepokój.

Dobry kontakt interpersonalny – oczy rozmówców powinny spotykać się przez 70% czasu rozmowy.

MIMIKA 
To wszelkie zmiany, które można zaobserwować na ludzkiej twarzy - informacje dotyczące naszego stanu emocjonalnego O ile 
można stosunkowo łatwo opanować postawę ciała i gestykulację- o tyle kontrolowanie mięśni twarzy jest bardzo trudne.

OCZY – przesyłają wiele informacji dotyczących stanu emocjonalnego np.: gniew lub smutek, które interpretujemy 
z pakietu danych tj. układ brwi, kierunek spojrzenia i szerokość źrenic.

UKŁAD BRWI – uniesione do góry oznaczają niedowierzanie, a obniżone zakłopotanie, ściągnięte do środka to oznaka 
złości.

USTA – uniesione lub opuszczone kąciki ust mogą sygnalizować zadowolenie lub jego brak. Drżenie dolnej wargi oznacza 
wrogość.

POSTAWA CIAŁA 

ODLEGŁOŚĆ OD ROZMÓWCY 
Odległość pomiędzy partnerami interakcji, informuje nas o stosunkach wzajemnych między nimi. Skracanie dystansu jest 
znakiem zbliżania- porozumienia psychicznego, natomiast oddalanie się może wiązać się z brakiem relacji między rozmówcami.
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Prawda zapisana na twarzy
Już w 1872 roku Karol Darwin sformułował hipotezę, że ekspresje mimiczne są uniwersalne i wiernie odzwierciedlają 
doświadczane przez człowieka emocje. Teza nie spotkała się z ciepłym przyjęciem – większość uczonych twierdziła, że wzorzec 
ekspresji emocjonalnej ma źródła kulturowe. Darwin zaś dowodził, że ludzie wyrażają emocje w bardzo zbliżony sposób, 
niezależnie od ich rasy, kultury czy religii. Musiało minąć wiele lat, aby naukowcy zgodzili się z większością argumentów autora 
teorii ewolucji.

W latach 70. badania amerykańskiego psychologa Paula Ekmana wykazały, że podstawowe emocje są determinowane biologicznie 
oraz uniwersalne, czyli wyrażane i odbierane tak samo w każdej kulturze. Podstawowe emocje, które opisał Ekman to: złość, 
strach, smutek, radość, zniesmaczenie oraz zaskoczenie.

Ekman zidentyfikował 43 mięśnie twarzy kontrolujące wyrażanie ludzkiego samopoczucia. Bez ich prawidłowego działania 
wyrażanie szczęścia, smutku bądź złości byłoby niemożliwe. Co ciekawe, używając wszystkich możliwych kombinacji tych 43 
mięśni, możemy wykonać do 10 tysięcy grymasów! Twarz ludzka może jednocześnie wyrażać dwie emocje za pomocą różnych 
regionów mimicznych (np. oczy wyrażające gniew a dolny region twarzy – szczęście). Wynika to z faktu, że emocje odczuwane 
mogą nakładać się na siebie w czasie. Tego typu zmiany emocji trwają ułamki sekund. Można wtedy mówić o zjawisku mikroekspresji. 
Mikroekspresja emocjonalna jest krótką, niezamierzoną reakcją mięśni mimicznych twarzy.

Zdaniem Ekmana istnieją dwa rodzaje komunikatów, jakie przekazuje nam twarz – to, co nadawca chce ujawnić, oraz to, co nadawca 
chce ukryć.

Ekspresje stwarzają system komunikacji niewerbalnej posiadający dwa kanały – jeden przekazuje emocje ukazane intencjonalnie, 
drugi zaś te niekontrolowane. Przekonujące, ale fałszywe ekspresje mogą pojawić się jako pierwsze, a zaraz po nich ujawniają 
się ekspresje ukrywane przez nadawcę. Autor komunikatu nie jest w stanie powstrzymać mikroekspresji, nawet będąc 
świadomym, że taka może się na jego twarzy pojawić. „Prawdziwe” ekspresje emocjonalne pojawiają się, ponieważ mięśnie 
twarzy mogą być uruchamiane mimowolnie, bez myślenia i intencji. Są one wykonywane automatycznie, wyuczone, często 
nawet wbrew woli nadawcy emocji.

Tego typu mimowolne wyładowania mięśni mimicznych powstają zazwyczaj w sytuacjach wysokiego ryzyka, w których osoba 
zainteresowana ma dużo do zyskania bądź do stracenia. Niemożliwe do podrobienia, trwają do 1/25 sekundy, dlatego też dla 
większości ludzi są niezauważalne. Przeprowadzony w Stanach Zjednoczonych projekt Wizards udowodnił, że można nauczyć 
się rozpoznawania takich emocji. Już godzina profesjonalnego treningu wystarcza, aby móc zauważać mikroekspresje. 
Umiejętność wychwytywania mikroekspresji umożliwia nieznaczne poprawienie skuteczności prób demaskowania kłamstwa. 
Testując czyjąś prawdomówność nie zwracajmy zatem przesadnej uwagi na oczy rozmówcy – kłamstwo zdenerwowanej osoby 
czaić się będzie raczej w drganiach mięśni jej policzków, ust i czoła.

Gesty
Gestami nazywamy zamaszyste półkoliste i wszystkie inne ruchy rąk i dłoni, które możemy dostrzec podczas rozmowy. Używa 
się ich głównie do wzmocnienia komunikacji werbalnej. Często wykonywane mimowolnie przez mówcę. Zła gestykulacja może 
spowodować, że nasza wiadomość zostanie źle odebrana, natomiast swobodna i naturalna gestykulacja zazwyczaj pozytywnie 
wpływa na jakość przekazywanych przez nas informacji.

Najlepszy istniejący obecnie w źródłach naukowych podział gestów został dokonany również przez Paula Ekmana i Wallace’a 
Friesena, którzy pozostają czołowymi badaczami emocji w kontekście społecznym.. Sklasyfikowali oni gesty na pięć kategorii, a zaliczyli 
do nich: emblematy, ilustratory, regulatory, adaptatory oraz wskaźniki emocji. Poniżej omówimy kolejno podstawowe typy gestów
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i wyjaśnimy ich specyfikację.

Emblematy: są gestami, które mają swój odpowiednik w mowie potocznej. Mogą występować samodzielnie, bądź wzmacniać 
przekaz wokalny. Takim przykładem emblematu może być pokazanie komuś znaku „pokój" - palec wskazujący i środkowy tworzy 
literkę „V”. Należy, jednak zaznaczyć, że w różnych kulturach te same znaki mogą mieć zupełnie inne znaczenie. Ich użycie 
może więc doprowadzić do nieoczekiwanych skutków.

Ilustratory: podobnie jak emblematy, są wykorzystywane intencjonalnie.. W odróżnieniu do nich jednak, zazwyczaj nie mają 
swojego werbalnego odpowiednika. Na ogół j nadają „ton” treści, którą wypowiadamy. Ponadto mogą zmniejszać bądź 
zwiększać ekspresyjność wypowiedzi. Ilustratory dzielą się ponadto na: 

Batuty: są to gesty które podkreślają najważniejsze słowo 

Ruchy deiktyczne: jest to ruch dłoni, który wskazuje określone miejsce bądź rzecz 

Ruchy rytmiczne: są to gesty, które w sposób swobodny i naturalny nadają rytm opisywanym przez nas słowom 

Piktografy: nadają kształt opisywanym przez nas rzeczom.

Regulatory: są to gesty, których głównym zadaniem jest koordynowanie rozpoczęcia, czasu trwania oraz zakończenia konwersacji. 
Regulatory wykorzystywane są o wiele mniej intencjonalnie niż dwa typy gestów opisanych wcześniej. Eksperci podkreślają, 
że tylko ludzie nieuprzejmi nie reagują na fakt, iż ich rozmówca wykorzystał regulator, a mimo to nie został dopuszczony 
do głosu. Przykładem  regulatora może być wyciągnięta dłoń w kierunku osoby, z którą się komunikujemy. Dajemy jej w ten sposób 
do zrozumienia, że teraz ona może zabrać głos. Natomiast, w przypadku gdy ktoś chce zabrać głos w konwersacji, wystarczy, 
by podniósł rękę w górę. Przy takim działaniu na pewno zostanie zauważony, a jego niewerbalny komunikat na pewno zostanie 
odkodowany.

Wskaźniki emocji: nazywane są również afektatorami. Przy komunikowaniu określonej emocji, bardzo często wykorzystujemy 
pomocniczo gesty oraz postawy, nawet ich nie kontrolując. Przykładem wskaźnika emocji (afektatora) może być np.: bezradne 
rozłożenie rąk bądź też rozłożenie rąk i podniesienie ramion do góry - gestowi takiemu może towarzyszyć mimowolne 
podniesienie brwi do góry.

Gestykulacja to nadanie w sposób świadomy bądź mniej świadomy ekspresyjności oraz wzbogacenia przekazu wokalnego, 
którego dotyczy nasz komentarz. Gestykulacja jest czasem bardzo wskazana, a czasem mniej. Gdy osoba publiczna, w odpowiedni 
sposób posługuje się gestykulacją podczas wypowiedzi, wtedy jej wypowiedź jest dla nas ciekawsza. Nie zawsze jednak żywa 
lub podniosła gestykulacja jest wskazana. Podczas spokojnej pogawędki z naszym znajomym energiczne gesty mogą okazać 
się zbędne.. Zaznaczyć jednak warto, że gesty, które podkreślają emocje bądź ekspresyjność, którą przeżywamy, mogą się 
zawsze pojawiać. Ostatecznie to gestykulacja nadaje ton całej naszej wypowiedzi.

4. Jak język ciała kształtuje naszą osobowość?
Wiemy, że sam fakt uśmiechania się (nawet sztucznego) powoduje wydzielanie endorfin (hormonu szczęścia) w mózgu. 
Okazuje się, że język ciała wpływa na to, jak inni nas odbierają, ale może również zmienić sposób w jaki myślimy i odczuwamy 
siebie. Amy Cuddy (2012), psycholog społeczny, pokazała jak, możemy kształtować silne umysły. Pozycja ciała wpływa 
na wydzielanie się hormonów, które bezpośrednio wpływają na nasze myśli i uczucia. Pozycją ciała wpływamy na poziom 
testosteronu i kortyzolu w mózgu.

kontakt@sie.edu.pl   |   s ie .edu.pl 18



Badania pokazują, że silne umysły są: asertywne, przebojowe, pewne siebie, optymistyczne, podejmują ryzyko, mają zdolność 
do abstrakcyjnego myślenia i są bardziej twórcze. Na poziomie fizjologicznym charakteryzują się wysokim poziomem 
testosteronu (odpowiada za dominację) i niskim poziomem kortyzolu (odpowiada za niską reaktywność).

Osoby biorące udział w eksperymentach przez dwie minuty przyjmowały „pozycję siły“ (górny rząd) lub „pozycję słabości“, 
następnie określały swoją pewność siebie, decydowały o zagraniu w grę losową lub brały udział w stresującej rozmowie o pracę.

Wystarczyły dwie minuty, aby ludzkie umysły stały się asertywne, pewne siebie i czuły się komfortowo – kiedy przyjmowały 
„pozycję siły“ lub reaktywne na stres, prawie wyłączone – kiedy przyjmowały „pozycję słabości“. Badanie śliny przed i po eksperymencie 
wskazywały, że: - u osób z „pozycji siły“ poziom testosteronu wzrósł o 20 jednostek a poziom kortyzolu spadł o 25 jednostek, 
- u osób z „pozycji słabości“ poziom testosterony spadł o 10 jednostek, poziom kortyzolu wzrósł o 15 jednostek. Oczywiście 
to nie jest takie proste i w rzeczywistości 2 minuty nie wystarczą, aby stać się kimś innym . Badania Amy Cuddy budzą pewne 
wątpliwości innych badaczy, zatem i my musimy liczyć na siebie w dziedzinie rozwoju własnej mowy ciała i świadomości tych 
zachowań. 

JAK EMPATIA ROZWIJA INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ?
Każdy kiedyś zetknął się z sytuacją, w której osoba zachowująca się spokojnie i bezkonfliktowo wzbudzała w nas niepokojące uczucie 
zagrożenia. Nie potrafimy jednak powiedzieć, czy to „coś z nią nie tak, czy ze mną”. Czasami gdy czujemy wewnętrzną sprzeczność, 
dociera do nas, że możemy być powodowani własnymi ukrytymi założeniami i nieświadomymi spostrzeżeniami. 

To one powodują powstawanie zjawiska nazywanego intuicją, które pozwala nam przeczuć, co się może wydarzyć: dobrego lub 
złego. Intuicja ważna jest nie tylko w sytuacjach dramatycznych. Jest codziennością, zjawiskiem towarzyszącym nam w pracy, 
życiu rodzinnym, zabawie, odpoczynku. Wiele osób w wyborze miejsca pracy kieruje się pozornie nieracjonalnymi przesłankami 
np. atmosferą, sposobem traktowania ludzi, jakością dojazdu. Często rezygnują z większych pieniędzy, bo chcą czuć się dobrze, 
móc z zainteresowaniem rozmawiać ze współpracownikami, być wysłuchiwanym i sprawiedliwie ocenianym. W wyborach towarzyskich 
staramy się znaleźć ludzi gotowych na wspólna zabawę, rozmowę, o podobnej wrażliwości i stylu. Stare ludowe przysłowie „Kto 
z kim przestaje takim się staje” to mądra świadomość wpływu empatycznego, jaki wywieramy na siebie nawzajem. Chcemy być 
w środowisku, które wywrze na nas dobry wpływ. Czy to jest nierozsądne?

Dominacja

Postawy siły 

Postawy słabości
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Jeżeli potrafimy zintegrować naszą intuicję z poznawczą obróbką intelektualną, potrafimy dokonywać sensownych wyborów, 
intensywnie się uczyć w oparciu o doświadczenie, budować osobowe relacje z innymi ludźmi, angażować się w sprawy 
społeczne oraz przeżywać sztukę. Dzięki świadomości, że jesteśmy bytem intuicyjnym oraz empatycznym, a jednocześnie 
racjonalnym, możemy skuteczniej kierować naszym życiem.

Intuicja i analiza racjonalna oparta na zasadach logicznego wywodu nie są w stanie siebie wzajemnie zastąpić. Oba systemy 
pozyskiwania informacji pełnią ważną rolę i powinny być stosowane łącznie. Sama intuicja może być stosowana bez języka, ale 
to właśnie język stwarza nam możliwość prostego i jasnego wypowiedzenia się i dialogowania na temat naszej intuicji. Empatia 
jest czynnikiem wspierającym adekwatność decyzji i zachowań społecznych. Osoby empatyczne mają większe zaufanie 
do siebie i świata, a więc rzadziej podejmują decyzje motywowane potrzebą obrony. Występuje tu sprzężenie zwrotne pomiędzy 
adekwatnością, skutecznością a zaufaniem do siebie i innych. Stojąc wobec złożonej sytuacji wymagającej szybkiej decyzji, 
osoba empatyczna po prostu robi to, co każe jej intuicja, często osiągając pożądany rezultat, wskutek czego rośnie jej zaufanie 
do siebie. A ponieważ świat społeczny staje się coraz bardziej oswojony, to nie musi się bronić, a w miejsce lęku pojawia się 
ciekawość zjawisk i ludzi. Mniej też racjonalizuje swoje zachowania, więc nie jest też zmuszona do bycia „konsekwentną” 
pomimo zmieniających się warunków.

Można więc przypuszczać, że u osób empatycznych szybciej rozwija się też inteligencja emocjonalna. Przypomnijmy, że wszystkie 
emocje są bowiem w istocie motywatorami do działania („motere” oznacza „poruszyć”, a przedrostek e- „ku czemuś”). W inteligencji 
emocjonalnej chodzi więc o inteligentny wybór działania motywowanego emocjami. Czynnikami sukcesu są tu możliwość 
wyboru wzorów zachowania z szerokiego spektrum na podstawie adekwatnych czynników. Osiągniecie tej złożoności wymaga 
pracy, nieraz trudnej emocjonalnie, nad sobą samym. Jest to ta sama praca, która towarzyszy rozwojowi empatii aż do poziomu 
empatii dojrzałej. W drodze tej konieczna jest wytrwałość oraz pewien etos. Ten czynnik wytrwałości, aktu woli, godzenie się 
z trudami drogi ku rozwojowi empatii i inteligencji emocjonalnej jest kluczowy. Kiedy przykładowo przegrywasz w rywalizacji, 
przeżywasz złość, niepokój, smutek. Chciałbyś się zemścić lub uciec. Akt woli potrzebny jest, aby w tym miejscu się zatrzymać 
i poświęcić tej sytuacji uwagę. Jeśli będziemy w stanie z uwagą przyjrzeć się sobie i rywalowi w tej sytuacji, bez odcinania się 
od przykrych emocji, to możemy wiele skorzystać. Wejdźmy empatycznie w buty rywala. Co on przeżywa? Co nas łączy? Czego 
mogę się od niego nauczyć? Czego mu zazdroszczę i czy chcę to umieć? Wykonując taką pracę możemy czasami się 
przekonać, że nawet niepokój, czy lęk może być motywujący do przekraczania nieadekwatnych nawyków. Empatia może 
pomagać w tej drodze, a nawet nadawać jej sens, o ile inni ludzie są dla nas wartością.

KRYTYKA KONCEPTU NEURONÓW LUSTRZANYCH
Świat zachwycił się pojęciem neuronów lustrzanych ponad 25 lat temu, dzięki publikacjom neuronaukowców z Uniwersytetu w Parmie, 
we Włoszech. Zespół, pod kierownictwem Giacomo Rozzilattiego, opisał wyniki badań i obserwacji prowadzonych na małpach 
z gatunku makaków. To właśnie odkrycie dokonane w ramach tego projektu badawczego dały podstawę do sformułowania 
wniosków dotyczących roli neuronów lustrzanych. Naukowcy opisywali nadzwyczajne działanie neuronów. Uznano, że prawdopodobnie 
kodują ruchy wykonywane własnoręcznie przez danego osobnika, jak i te, które są przez niego obserwowane. Były to obserwacje 
o charakterze rewolucyjnym. Naukowcy specjalizujący się w badaniach mózgu nie spodziewali się, że struktury umiejscowione 
w płacie czołowym, zaangażowane w proces planowania i wykonywania ruchów, mogą też uczestniczyć w akcie ich postrzegania. 
Na podstawie doniesień naukowców w źródłach psychologicznych pojawiały śmiałe tezy dotyczące, jak pisano, fundamentalnego 
znaczenia, jakie odgrywają neurony lustrzane w rozwoju społecznym i osobistym ludzi. Przypisywano im wielkie moce sprawcze 
(„neurony, które ukształtowały cywilizację”), a ich brak wskazywano jako jedną z przyczyn takich zaburzeń jak autyzm
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czy schizofrenią. Z biegiem czasu, obok takich zachwytów, wyrósł też nurt krytyczny wobec konceptu. Najważniejszą wątpliwość 
dotyczyła istnienia neuronów lustrzanych u ludzi. Ich obecność stwierdzono przecież u makakaków, dzięki, m.in., inwazyjnym 
metodom chirurgicznych, których nie stosuje się u ochotników w badaniach naukowych. Badania z udziałem ludzi prowadzono 
za pomocą metod obrazowania rezonansem magnetycznym (zarejestrowano aktywność obszarów mózgu analogicznych do obszarów 
badanych u makaków). Pojawiały się też liczne spekulacje na temat roli, jaką neurony lustrzane rzeczywiście pełnią u ludzi. 
Powstały spekulacje, że neurony lustrzane mogą być związane ze zdolnościami językowymi, ale nieuzyskane jednoznacznych 
dowodów. Podczas badań zaobserwowano aktywności widoczne również w innych obszarach mózgu (m.in. w tych, które uznaje 
się za współuczestniczące w odczuwaniu empatii), co z kolei odsłoniło wiele nowych pytań dotyczących prawdziwego znaczenia 
neuronów lustrzanych. Obecnie, jednym z najbardziej sceptyków tematu jest Gregory Hickok, który zrewidował teorie umysłu i neurony 
lustrzane w swojej pracy „Mit Neuronów lustrzanych”. Obecnie uznaje się, że struktura zwana neuronami lustrzanymi raczej na pewno 
istnieje u ludzi. Trwają jednak dalsze badania, których celem jest ostateczne wyjaśnienie ich genezy oraz wszystkich możliwych 
funkcji, które mogą pełnić. 
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