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Jak robić na ludziach doskonałe wrażenie i zjednywać sobie przyjaciół?
Jak przemawiać, by wzbudzać zachwyt w słuchaczach?
Jak słuchać i być słuchanym?
Jak stać się mistrzem autoprezentacji?

Czy potrafisz zrobić dobre pierwsze wrażenie?
Czy umiesz treściwie i w sposób ciekawy opowiadać swoje historie?
Czy jesteś w stanie uważnie wysłuchać swojego rozmówcy?
Czy czasem kłócisz się z zamiarem wyrządzenia komuś krzywdy?
Czy zdarza Ci się krytykować innych głośno?
Czy okazujesz czasem swoją wrogość i pogardę?
Czy bywa, że lekceważysz wyraźną mowę ciała?
Czy przestrzegasz cyklu komunikacji?

Oto osiem najbardziej typowych błędów, które popełniamy podczas komunikowania się z innymi
ludźmi. Jeśli kiedykolwiek popełniłeś choć jeden z nich, doskonale wiesz, jak bardzo potrafi to
utrudnić Twoje relacje z bliskimi, kolegami z pracy czy nowo poznanymi osobami.
Ta książka koncentruje się na obszarach komunikacji, w których ludzie popełniają najwięcej
błędów. Dowiesz się z niej, w jaki sposób mogłeś w przeszłości zrażać do siebie innych i wzbudzać
w nich negatywne emocje, kiedy tylko pojawiałeś się w pobliżu. Nauczysz się szczerze oceniać
Twój styl komunikowania się oraz jego wpływ na ludzi z Twojego otoczenia.
Odkryjesz, jak dostrzegać dyskretne sygnały, które powiedzą Ci, czy nawiązałeś z drugą osobą
dobry kontakt, czy mówisz w sposób zrozumiały dla widowni oraz czy używasz słów budzących
zainteresowanie. Nauczysz się rozpoznawać w sobie to, co odpycha innych i nie pozwala im
słuchać Cię tak, jak byś tego chciał. To potężny aspekt samoświadomości, dzięki któremu staniesz
się fascynujący dla wszystkich ludzi wokół Ciebie!
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Rozdzia 3.
Zapomniana sztuka suchania

Jednym z najwikszych darów, jakim rodzaj ludzki zosta obdarzony
przez Boga, Bogini, Ducha, Wakan Tank, Allaha, Budd, Freda,
Ethel — jakkolwiek nazywasz adresata swoich modlitw — jest dar
suchu. To, co syszymy wokó siebie kadego dnia, nazywamy d wikami. Niewane, czy s to d wiki (bod ce suchowe) muzyki,
codziennej rozmowy, sów ukochanej osoby czy te odgosy Matki
Natury — za kadym razem jest to co wspaniaego. Ale nie tym
bdziemy si w niniejszym rozdziale zajmowa.
Zastanów si przez chwil nad magi suchania. Chciabym,
aby pomyla o tym, jak to si dzieje, e czasem zapominamy ludzi
sucha i zamiast tego jedynie ich syszymy. Albo jeszcze gorzej —
zaczynamy „zawsze od razu wiedzie”, co druga osoba ma nam do
powiedzenia i ignorujc j, wymylamy wasn wersj tego, co kto
stara si nam przekaza.
Czasami jestemy tak zajci, e nie suchamy sów wypowiadanych
przez ludzi, z którymi pracujemy, kontaktujemy si, a nawet tych,
których kochamy. Chciabym, abymy skupili si na zapomnianych
drobnych szczegóach, do których czsto nie przykadamy adnej
wagi, takich jak niesuchanie sów tych osób, których nie kochamy.
A moe powinnimy...
Umiejtno prawdziwego suchania to magnetyczna i czasami
dziwnie ulotna sia, która a si prosi, eby j doceni. Pomyl przez
chwil o ludziach poznanych w przeszoci, którzy wydali Ci si
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bardzo interesujcy i którzy mieli duy wpyw na Ciebie. O takich,
którzy odegrali jak rol w Twoim yciu i przyczynili si do tego,
e jeste teraz takim czowiekiem, a nie innym. Prawdopodobnie
nie s to ludzie, który podzielili si z Tob ogromn iloci wiedzy
yciowej. Nie byli te askawi obdarzy Ci adn zot rad.
Nie uznali równie za konieczne zabawia Ci niewiarygodnymi
historiami opartymi na swoich dowiadczeniach yciowych ani nie
oferowali rad pozwalajcych Ci zrozumie swoj niegodn uwagi
osobowo, aby móg sta si jeszcze bardziej taki jak oni… czyli
innymi sowy: idealny. Zamiast tego wszystkiego otrzymae od tych
osób jeden maleki dar, który moe wtedy wydawa si mao znaczcy, ale okaza si w rzeczywistoci niezmiernie cenny. Powicili
Ci swój czas i potrafili sucha bez osdzania.
Na pewno (jak kady) znasz ludzi, którzy podczas rozmowy
wydaj si by nieobecni, oraz takich, którzy zbyt chtnie dziel si
swoj wersj Twojej historii. Wiesz, o jakim typie mówi: ludzie,
którzy sysz, nie suchajc, i czekaj tylko na waciwy moment,
aby si wtrci i opowiedzie Twoj histori „innymi sowami”. Oni
„zawsze od razu wiedz”, co chcesz powiedzie. Posiadaj specjalny
filtr, przez który przepuszczaj Twoje sowa i próbuj zgadywa, co
wanie masz zamiar powiedzie.
Problem polega na tym, e najczciej im si to NIE udaje i e
to tylko frustruje osob, która opowiada histori lub dzieli si swoimi
emocjami, poniewa na skutek cigego przerywania musi ona cigle
si powtarza i ma problemy z utrzymaniem kontroli nad rozmow.
Czsto w takiej sytuacji sfrustrowany narrator wycofuje si, milknie, zamyka w sobie i atmosfera interakcji pomidzy dwiema stronami staje si zagroona.
— Hej, wietnie wygldasz! Nieza opalenizna! Bye na urlopie?
— Tak, spdzilimy z Jeanie trzy tygodnie na Hawajach.
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— Super. Byem kiedy na Hawajach. Co ciekawego tam porabialicie?
— Pierwszy dzie spdzilimy na play, odpoczywajc, a pó niej…
— Pewnie przez reszt dnia ogldalicie wulkany. Tak?
— Nie, poszlimy…
— No, to na pewno nurkowalicie. Mog si zaoy, e ryby byy
fantastyczne!
— Nie, pierwszego dnia odpoczywalimy po mczcej podróy samolotem. Ale wieczorem…
— NA PEWNO poszlicie na nocne luau, tak? Mog si zaoy, e bawilicie si wietnie. To ich wspaniae jedzenie i rozmaite
zabawy...
— NIE, NIE POSZLI MY…
— No to, co wy tam wreszcie robilicie?
— Niewane, nic szczególnie istotnego. Po prostu dobrze si bawilimy, a potem wrócilimy do domu.
Pozwól osobie, która mówi, przekaza jej wasn wersj historii.

Przyjaciele, którzy rzeczywicie nas suchaj, to ci, do których nas
co przyciga, z którymi chcemy spdza czas, w których obecnoci
chcemy przebywa. Sprawiaj oni, e czujemy si dobrze, komfortowo
i bezpiecznie. Nie bojc si krytyki, oceny czy rywalizacji, moemy
podzieli si z nimi naszymi mylami, marzeniami i nadziejami. Nie
musimy si wstydzi swoich ez ani lków.
Dlaczego tak jest? Gdy kto nas sucha, pomaga NAS w ten
sposób stworzy, pomaga NAM si odsoni i rozlu ni. Kady ma
jakie pomysy, które w nim powstaj, kiekuj, a nastpnie wzrastaj.
Gdy kto zwraca na nie uwag, rzeczywicie suchajc (a nie jedynie
syszc), i to bez krytycznych osdów, zachca nas w ten sposób do
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dzielenia si z nim najskrytszymi mylami i odczuciami, które normalnie balibymy si zwerbalizowa ze strachu przed wymianiem
czy niewaciw interpretacj.
Pomó drugiej osobie stworzy sam siebie, suchajc jej.

Czy zauwaye, e gdy kto mieje si z opowiadanych przez
Ciebie dowcipów, chcesz sta si jeszcze bardziej zabawny i odczuwajc akceptacj, zaczynasz domaga si jeszcze wikszej uwagi?
W zupenie odwrotnej sytuacji, kiedy z Twoich artów nikt si NIE
mieje, wszystko nagle jakby si zatrzymuje, kada milisekunda
wydaje si trwa tydzie, twarz zaczyna Ci oblewa rumieniec
wstydu i nagle wydaje Ci si, e w pomieszczeniu zrobio si bardzo
gorco. Kady maleki art, kada odrobina humoru sabnie i umiera
w Tobie, a Ty zaczynasz si zastanawia, czy w ogóle masz prawo
oddycha. Moe zabrzmiao to przesadnie dramatycznie, ale czsto
tak wanie bywa w podobnych sytuacjach. A oto kilka przyczyn
takiego niepowodzenia:


Moe wybrae niewaciwy dowcip. Nie wszystkich musi bawi
podobny rodzaj humoru.



Moe nie potrafisz OPOWIADA artów. Niestety wikszo
z nas nie posiada talentu w tym zakresie, ale cigle na próno
próbujemy by dowcipni. Lub te, co gorsza, wierzymy, e tak
naprawd jestemy zabawni, tylko innym brakuje poczucia
humoru.



Moliwe, e suchacze nie zrozumieli artu.
(Prosz, nie wyjaniaj go nam — jeli za pierwszym razem
nie zaapalimy, o co w nim chodzi, ju nigdy si to nie uda.
Zamiejemy si z grzecznoci i z powodu wspóczucia dla
Ciebie — autora kiepskich dowcipów).
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Moe suchacze znali ju ten art.



No i wreszcie moe — ale tylko moe — suchacze maj swoj
wasn, wewntrzn wersj tego, co zostao powiedziane.
Syszeli Ci, zamiast Ci sucha.
Poznaj swoich suchaczy,
wyczuj sytuacj i nie opowiadaj dowcipów.

Jeli „suchajc” sów innych ludzi, przekrcasz je, tak aby „sysze”
te sowa w innym kontekcie, wtedy nie jest to prawdziwe „suchanie”.
Zamiast sucha — „interpretujesz” wypowied , nie dopuszczajc
do siebie jej prawdziwego znaczenia. W ten sposób mylom innych
osób nadajesz wasny sens. Kady z nas popenia czasem ten bd.
Czowiek tak ju jest skonstruowany, e starajc si zrozumie to,
co si wokó niego dzieje, odciska na wszystkim wasne pitno.
Pamitajmy, e umiejtno bycia dobrym suchaczem ma wiele
plusów. Suchajc drugiego czowieka, mona go uszczliwi. Suchanie to zoty klucz, który otwiera sekretn skrzyni ze skarbem,
jakim moe by mio spdzony czas w towarzystwie innych osób. Jeli
potrafimy sucha, nagle kada osoba wokó nas oywia si i staje
interesujca. Oto sekret, który pozwoli innym poczu si dobrze
w naszym towarzystwie, a nam umoliwi poznanie sposobu, w jaki
postrzegaj wiat nasi przyjaciele, rodzina i wszyscy inni otaczajcy
nas ludzie.
Dobry suchacz jest czsto postrzegany
jako byskotliwy rozmówca.

Zapytaj sam siebie: do kogo zwykle chodzisz po rad? Prawdopodobnie nie do surowych, praktycznych osób, patrzcych na wszystko
krytycznym okiem, które dokadnie Ci powiedz, co masz zrobi.
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Zwrócisz si raczej do kogo, kto potrafi sucha — do osoby, która
bdzie najbardziej yczliwa, a zarazem najmniej surowa i krytyczna
sporód tych, które znasz. Wybieramy osoby tego typu, poniewa
dzielc si z nimi naszymi pyncymi z gbi serca emocjami oraz
gryzcymi nas problemami i troskami, czujemy si swobodnie. Dziki
neutralnej i obiektywnej postawie naszego suchacza sami sobie
uzmysawiamy, jakie bdzie najlepsze rozwizanie danej sytuacji.
Sami moemy by swoimi najlepszymi doradcami, jeli tylko znajdziemy bezstronnego powiernika, który pozwoli nam wyrazi swój
punkt widzenia i podj wasne decyzje.
Pewnego razu gociem (ja, czyli RS) w swoim gabinecie szecioletniego klienta, który nauczy mnie wicej ni dotd jakikolwiek
nauczyciel. Opowiedzia mi o tym, e w szkole drcz go niektóre
starsze dzieci. Powiedzia o tym rodzicom, nauczycielom, a nawet
dyrektorowi, ale nikt nie chcia mu uwierzy. Wszyscy cay czas
twierdzili, e jest „zbyt wraliwy” i rozdmuchuje problem ponad
wszelk miar. Chopak nie móg zrozumie, dlaczego nikt nie daje
wiary jego sowom.
Nastpnie ten mody, ale bystry mody czowiek da mi bardzo
cenn rad na temat suchania. Powiedzia: „Bóg po to da nam dwoje
uszu i jedne usta, ebymy suchali dwa razy wicej, ni mówili”.
Zrób uytek z obojga uszu i suchaj dwa razy wicej, ni mówisz.

Przygasi wiata, rozla szampana,
zapali wiece i da zna orkiestrze
Pamitasz, kiedy po raz pierwszy zakochae si w tej szczególnej
osobie? Albo poszede na najlepsz randk na wiecie z kobiet lub
z mczyzn Twoich snów? Dzielilicie ze sob marzenia, nadzieje
i plany. Moliwe, e spogldajc jej gboko w oczy, suchae uwa-
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nie kadego sowa, które pado z ust tej szczególnej osoby, i rozwaae ich znaczenie. W ten sposób sprawie, e czua si ona najwaniejsz osob na caym wiecie, a dziki niej Ty czue si tak samo.
Wydawao si, e ten wieczór nigdy si nie skoczy.
To byo wspaniae, nieprawda? Nie tylko syszelicie si nawzajem,
ale równie suchalicie si.
Pó niej na pewnym etapie rozwoju Waszej znajomoci przestae
sucha. Znalicie si ju tak dobrze, e koczylicie za siebie zdania
i myli. Zaczlicie si wzajemnie sysze zamiast sucha. Przewidywae myli i pomysy swojego partnera i tego samego oczekiwae
od niego. Prawdopodobnie dopadaa Ci frustracja, kiedy okazywao
si, e Twoje „prognozy” si nie speniay (bo przecie mimo wszystko
to TWOJA wersja bya waciwa).
Pewnie jeszcze wikszej frustracji dowiadczae, gdy druga
strona nie potrafia odczyta Twoich myli, a Ty oczekiwae, e
bdzie „wiedziaa”, o co Ci chodzi, nawet jeli nigdy tego gono
nie powiedziae. Potem dodae dwa do dwóch, wyszo Ci trzy,
i doszede do wniosku, e magia Waszego zwizku gdzie uleciaa.
Nic bardziej mylnego — po prostu przestalicie si sucha.
Na caym wiecie jest mnóstwo naprawd znakomitych ludzi,
wietnych mówców, którzy godzinami potrafi przemawia, rozprawiajc elokwentnie o poezji, literaturze i sztuce. Mog mówi, wykada i przemawia, ujmujc nas swoimi pyncymi prosto z serca
emocjami. Potrafi nas zajmowa caymi godzinami swoj zabawn
opowieci, a czasem mog nawet wzruszy do ez.
Jednoczenie niektórzy z tych wprawionych mówców potrafi
zanudza nas na mier, a rozmowa z nimi moe mczy niczym
czterdziestokilometrowy maraton. Dlaczego? Poniewa nie potrafi
sucha. S skoncentrowani gównie na sobie.
Ale dlaczego fakt bycia niewysuchanym tak nas wyczerpuje?
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Ludzie, którzy nie daj nam szansy ani okazji, abymy podzielili
si z nimi tym, kim jestemy, abymy wyrazili siebie i byli SOB ,
gasz w nas pewn iskr, pewien pomie. To wanie ta iskra, duch,
ogie, wodospad wewntrz nas napdza nas i uzdrawia. Ten cigy,
stale zmieniajcy si przepyw energii jest tym, co sprawia, e jestemy
tym, kim JESTE MY.
W naszym charakteryzujcym si bardzo szybkim tempem yciu
czsto jestemy przemczeni, spici, nadmiernie zestresowani i pobudzeni. Nie dowiadczamy samotnoci, w któr moglibymy si wycofa. Jestemy zbyt zajci, rozmawiamy ze zbyt du liczb osób
w cigu dnia, nadmiernie si forsujemy, przez co nasz wodospad
energii staje si brudny i mtny. Peno w nim muu, bota, patyków,
kamieni i mieci ycia.
Na skutek tego nasze ycie przestaje wypywa z wewntrz,
z wodospadu energii, który w sobie mamy, i zaczynamy czerpa
z zewntrz. Przestajemy sucha i zaczynamy sysze. Z mozoem
pokonujemy dzie za dniem, nie yjc prawdziwie.
Za kadym razem, gdy zostajemy pozbawieni szansy wypowiedzenia si, wyraenia najgbszych myli i pragnie, wodospad wewntrz nas po trochu „wysycha”. Nie pozwalamy ujrze wiata dziennego nowym pomysom i mylom, tumimy wewntrz nage reakcje,
takie jak miech, nierozsdne zachowanie czy odruchy rozsdku.
Moe dlatego, gdy kto naprawd Ci wysucha, tzn. zrobi to
z zafascynowaniem i niezmcon uwag, i rzeczywicie wniknie
w Twoje WNTRZE, sprawi w ten sposób, e poczujesz si najwaniejsz osob na wiecie — poczujesz si lepiej, janiej, w wikszej
harmonii ze wszystkim, co Ci otacza.
Od jutra zamiast myle: „Musz podzieli si dzi sob ze wszystkimi, których spotkam. Bd towarzyski, otwarty, miy i zabawny. Ludzie
bd mnie sucha oraz podziwia za dowcip, talent i urok”, pomyl
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raczej, aby kogo szczerze wysucha. Nie tylko zwyczajnie go usysze, ale skoncentrowa si na wysuchaniu. Gdy inni bd dzieli
si z Tob swoj histori, wówczas zamiast skupia si na swojej
wersji wydarze, spróbuj wczu si w ich rol, spojrze na wiat ich
oczami, dowiadczy ycia z ich punktu widzenia.
Suchajc, powstrzymaj si od wyraania opinii i rad. Pozwól drugiej osobie odsoni swoj dusz. Potraktuj j tak, jakby bya najwaniejszym czowiekiem na caym wiecie. To chwila dla niej, aby
lni i znale  si w centrum uwagi jako gówna atrakcja.
Pocztkowo nasz rozmówca moe czu si nieco oniemielony
i niepewny, czy moe Ci zaufa, e nie bdziesz mu przerywa,
zawstydza go ani ocenia. Bdzie tak dlatego, poniewa do tej pory
na swojej drodze spotka niewielu ludzi, którzy rzeczywicie go
suchali.
Suchanie JEST obecnie do zapomnian sztuk. Dlatego wanie
zosta artyst. We do rki pdzel i zacznij wiczy sztuk suchania. Nie przestawaj wiczy, a kiedy dojdziesz do wniosku, e opanowae ju t sztuk, powicz jeszcze wicej.
A teraz id i stwórz arcydzieo.
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