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Komunikacja – jak „trafić” do drugiej osoby? 
 
 

Komunikacja międzyludzka to proces, w którym wysyłamy i odbieramy komunikaty 
oraz informacje w bezpośrednim kontakcie z drugą osobą lub osobami. Aby komunikat 
był poprawny (zrozumiany), tak trzeba go zaszyfrować i nadać, aby był zgodny 
z intencjami nadawcy i zrozumiały dla odbiorcy.  Ważne jest to, aby odbiorca skupił swoją 
uwagę, na sensie przekazu od nadawcy, tak aby zrozumiał sens przekazu nadawcy.  

Związek języka z poznaniem dobrze przedstawiają także następujące słowa: „Każdy 
mówi w taki sposób, w jaki myśli, i myśli w taki sposób, w jaki mówi” (M. Golka, 2008 za: 
J. G. Herderem, W. Humboldtem). 

Z przeprowadzonych badań dotyczących jakości przepływu informacji stwierdzono, 
że 55% to mowa ciała, 38% brzmienie głosu i 7% słowa, co obrazuje poniższy wykres 
kołowy. 

 
Rys. 1 Elementy wpływające na odbiór przekazu 

W komunikacji międzyludzkiej trzeba pamietać o podstawowych zasadach. 
 instrukcje muszą być jasne i proste 
 komunikaty powinny być zwięzłe w swej formie, dopasowane do poziomu 

intelektualnego odbiorcy 
 nauczuciel powinien zwracać szczególną uwagę na komunikaty zwotne (starać się 

zrozumieć wszystkie otrzymane komunikaty zwrotne) 
 nauczyciel, to osoba cierpliwa, wnikliwa, dobry obserwator, człowiek otwarty 

i wyrozumiały 
W komunikacji międzyludzkiej możemy wyróżnić dwa style: werbalny i niewerbalny. 

Pierwszy – werbalny, w którym stosujemy słowa, które sformułowane są w przekazy. 
Komunikacja werbalna, to komunikacja oparta na słowie. Komunikat, który chcemy 
przekazać zawarty jest w szeregu słów, których używamy. Jeżeli mówimy, warto zwrócić 
uwaga na ton głosu, rytm mowy, czy też na szybkość wypowiadanych słów. W czasie 
ważnych wypowiedzi można zawiesić głos na jednym lub dwóch słowach celem 
podkreślenia ich ważności. Sposób, w jaki wypowiadamy słowa bądź zdania musi 
przykuć uwagę naszego rozmówcy lub słuchacza. Jednym z podstawowych narzędzi 
podczas trudnych sytuacji komunikacyjnych (a taką jest nauka nowego elementu 
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ruchowego) jest dobre słuchanie.  Naturalne jest, że odbiorca wiadomości słucha. Jedną 
z podstawowych zasad komunikacji jest zasada, że wszyscy słuchają, ale tylko niektórzy 
z nich faktycznie słyszą, co się do nich mówi. Słyszenie to czynność, która jest nam 
przypisana mimowolnie. Nie wymaga z naszej strony żadnego wysiłku. W uchu mamy 
receptory wrażliwe na dźwięki, które przekazywane są do mózgu. Słuchanie to zadanie 
dla nas (naszego mózgu) o charakterze selektywnym. Słuchanie ze zrozumieniem 
wymaga od nas swoistego rozkodowania znaczeń mówionych do nas wyrazów. Nadawca 
koduje informacje w zdaniu lub zdaniach. Odbiorca odkodowuje i interpretuje, to co do 
niego powiedziano. Komunikacja jest wtedy skuteczna, gdy odbiorca we właściwy sposób 
odbiera założone cele nadawcy. 

Bariery w komunikacji to:  
 różnice kulturowe,  
 utrudniona percepcja (nadawca źle i niezrozumiale wypowiada swoje komunikaty),  
 odmienne stereotypy używane przez rozmówców,  
 wybiórczość uwagi,  
 brak znalezienia wspólnego poziomu komunikacji (słownictwo, skojarzenia) czy 

też samopoczucie. 
Drugi – niewerbalny (inaczej bezsłowny), w którym stosuje się gesty, mimikę oraz 

ogólnie pojętą mowę ciała. To w nim ton głosu, mowa ciała czy kontakt wzrokowy mają 
wpływ na jakość naszej wypowiedzi.  

Twierdzi się, że nawet 65-90% przekazów dokonuje się w niewerbalny sposób. 
Większość stwierdza jednak, że ta umiejętność nie jest w pełni wykorzystywana. 
„Chłoniemy rzeczywistość wszystkimi zmysłami: oczami, uszami, węchem, smakiem, 
dotykiem, całkowicie nie przestaniemy odbierać bodźców zewnętrznych i wewnętrznych 
nawet przez sen. I jednocześnie każdy, kto się znajduje w odpowiedniej odległości od 
nas, niezależnie od naszej woli może się dowiedzieć o nas wiele z tego, jak wyglądamy 
(młodo, elegancko, sportowo), jakie wydajemy dźwięki (sapiemy, pogwizdujemy) czy też 
jaką mamy woń (palimy papierosy). Ale większości tego, co „komunikujemy” naszym 
wyglądem i zachowaniem, nikt nie zauważa, podobnie zresztą, jak my sami nie 
postrzegamy ogromnej części informacji, która fizycznie dociera do naszych zmysłów” 
(Pisarek W., 2009, s. 58-59). 

 
Rys. 2. Schemat komunikacji niewerbalnej. 
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W zależności od „rozmówców” komunikacja niewerbalna może przybrać poniższy 
charakter (rys. 3). 

 
Rys. 3. Różnice w komunikacji niewerbalnej (źródło www.mother-power.pl). 

 
Stan naszego pobudzenia emocjonalnego przejawia się w naszych gestach. Kiedy 

jesteśmy podekscytowani „mówimy” całym naszym ciałem. Składa się na to: mimika 
naszej twarzy, gesty rąk położenie ciała oraz to czy nasze wypowiedzi są skoordynowane 
z naszym ciałem. Unosimy ręce do góry, gdy chcemy powiedzieć o czymś wielkim. 
Zawieszamy głos, gdy nie jesteśmy do czegoś przekonani. Gdy nie jesteśmy czegoś 
pewni używamy ruchów rąk w sposób niesymetryczny lub jedną ręką. Zdecydowanie 
więcej jesteśmy przekazać naszemu rozmówcy, gdy wyraz naszej twarzy jest pogodny i 
miły dla naszego odbiorcy. Taka mimika zaskarbia nam zaufanie naszego rozmówcy 
jednocześnie dając nam otwarte drzwi do jego umysłu. Postawa naszego ciała, mowa 
naszego ciała ma przekonać odbiorcę, że to właśnie my jesteśmy godni zaufania. 
Włączamy bariery obronne naszej psychiki, gdy widzimy osobę ponurą, zdenerwowaną 
czy emocjonalnie nieokiełznaną. 

Nasze zachowania mają charakter terytorialny. Jeśli chcemy zachować dystans do 
drugiej osoby zbytnio się do niej nie zbliżamy. Jeśli kogoś lubimy i chcemy dać mu to 
odczuć, zmniejszamy dystans dzielący między rozmówcami. Można wyróżnić cztery 
strefy w zachowaniach przestrzennych:  
1. Strefa publiczna (600-360 cm) 
2. Strefa społeczna (360-120 cm) 
3. Strefa osobista (120-45 cm) 
4. Strefa intymna (45-0 cm) 

Im mniejsza bliskość przestrzenna, tym większa sympatia. Im mniejszy dystans, tym 
bliższa relacja międzyludzka. 

Aby uwypuklić nasze wypowiedzi słowne używamy gestów. Nasza wypowiedź trafia 
do dwóch, a czasem do trzech ośrodków zmysłów. Wyobraźmy sobie taką sytuację, gdy 
trener objaśnia pewien prosty cykl ruchowy używając słów, aby go objaśnić 
i jednocześnie go demonstruje na zasadzie pokazu. W dalszej fazie nauki można poprzez 
ruch (dotyk) zaznajomić zawodnika z poznaniem nowego elementu ruchowego.  

Funkcje komunikacji niewerbalnej: 
a) Funkcja informacyjna. Po zachowaniu się drugiego człowieka możemy poznać 

jego stan emocjonalny, samopoczucie, a przede wszystkim postawę wobec 
drugiej osoby 
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b) Za pomocą gestów można „dowartościować” naszą wypowiedź. Dzięki temu 
nasze słowa zyskują dodatkowy wymiar i lepsze zrozumienie. Oprócz zmysłu 
słuchu pobudzamy ośrodek wyobrażeniowy poprzez wzrok. Pobudzenie dwóch 
zmysłów jednocześnie da nam zdecydowanie większe szanse na zrozumienie 
komunikatów przez nas przekazywanych 

c) Poprzez gesty możemy wyrażać nasze postawy emocjonalne skierowane do 
naszego odbiorcy 

d) Nasz język ciała to definiowanie relacji międzyludzkich. Dzięki sygnałom 
niewerbalnym ludzie mogą zasygnalizować swoja bliskość lub wrogość 

e) Nasze ciało i wszystko, co z nim związane to przede wszystkim kształtowanie 
naszego wizerunku jaki chcemy pokazać na zewnątrz. Dzięki pozytywnemu 
obrazowi możemy zyskać przychylność naszego rozmówcy 

 
Jak lepiej nauczać wykorzystując neurony lustrzane. 
Czemu śmiech jest zaraźliwy?  
Czemu zaczynamy ziewać, kiedy robią to inni?  
Czemu splatamy ręce, tak jak nasz rozmówca, czy układamy podobnie nogę na nogą. 
W jaki sposób gesty jednych są „zaraźliwe” dla drugich osób? 
 

  

Rys. 4. Gesty symetryczne. 

 
Za ten stan rzeczy odpowiedzialne są neurony lustrzane. Odkryte w latach 

dziewięćdziesiątych zeszłego stulecia przez włoskiego profesora Giacomo Rizzolatiego. 
Są to neurony odbijające jak lustrze drugą osobę, z która mamy kontakt wzrokowy. 
Następuje tu emocjonalne współbrzmienie z drugą osobą.  

W zeszłym wieku odkryto zasadę działania bodźców podprogowych, którą 
natychmiast zastosowano przy reklamie określonych produktów, zachowań 
międzyludzkich, w reklamie artykułów codziennego użytku czy w kampanii prezydenckiej. 
Zasadę bodźców podprogowych zastosowano podczas emitowania filmów w kinach. Na 
jedną sekundę filmu przypada 24 klatki filmu ze zdjęciami w ruchu. Dzięki temu ruch na 
ekranie kina jest rejestrowany jako płynny. Metoda ta polega na wklejaniu jednej klatki 
z konkretnym przesłaniem wywołującym na przykład pragnienie. Mamy 23 klatki filmu 
i jedną, która działa w sposób podprogowy. Po seansie filmowym widzowie odczuwali 
nieodparta chęć napicia się określonego napoju lub byli „odpowiednio” nastawieni do 
konkretnej osoby lub sytuacji. 

Marco Iacoboni, szanowany neuronaukowiec, w książce „Mirroring People” 
(„Lustrzani ludzie”): „Osiągamy nasze niezwykle subtelne rozumienie innych ludzi dzięki 
pewnej kolekcji specjalnych komórek w mózgu nazywanych neuronami lustrzanymi. Są 
maleńkimi cudeńkami, które pozwalają nam jakoś przetrwać każdy dzień. Znajdują się 
w sercu tego, w jaki sposób poruszamy się przez nasze życia. Wiążą nas z innymi, 
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mentalnie i emocjonalnie (...). Neurony lustrzane niewątpliwie dostarczyły, po raz 
pierwszy w historii, wiarygodnego neuropsychologicznego wyjaśnienia złożonych form 
poznania społecznego i społecznych interakcji”. 
 

Jedną z podstawowych technik nauki jest naśladowanie. Wykonywanie ruchu poprzez 
naśladowanie, to jeden z głównych elementów tworzących obraz ruchu w naszym mózgu. 
Obserwowanie ruchu drugiej osoby wzmaga aktywność neuronów lustrzanych. To 
właśnie mechanizm neuronów lustrzanych powoduje, że początkowym okresie uczenia 
mamy możność uczenia się poprzez naśladowanie. Najlepszym przykładem jest uśmiech 
dziecka, gdy do niego śmieje się druga osoba. To właśnie obserwacja pozwala nam się 
uczyć. Naśladowanie to nic innego jak odtwarzanie ruchów innej osoby. Zwykle do celu 
dochodzimy po drodze, która usłana jest naszymi setkami prób i błędów, by dojść do 
sukcesu. To wymaga czasu i poświęcenia. W przypadku poprawnego naśladownictwa 
zyskujemy ogromną ilość czasu i możemy prawie bezbłędnie przechodzić do kolejnych 
etapów szkolenia. Kodowanie przy pobudzeniu neuronów lustrzanych może odbywać się 
poprzez ruch, wzrok lub poprzez mowę (np. wydawanie komend).  Praktycznie przez całe 
nasze życie automatycznie naśladujemy niektóre gesty i mimikę innych osób. Świadome, 
celowe i zaprogramowane nasze działania ruchowe (jako nauczyciela) mogą 
zaoszczędzić czasu i mnóstwo błędów w trakcie nauczania techniki strzeleckiej. 
Manipulacja (świadome kierowanie inną osobą) czy małpowanie (zdolność odtwórcza) 
w bardzo dużym stopniu wpływa na rozwijanie naszych zdolności odtwórczych. Warto 
w treningu specjalistycznym, w początkowym etapie nabywania nowych zdolności 
manualnych, stosować pokaz czynności, którą chcemy przekazać naszemu uczniowi. 
W trakcie treningu warto dla osiągnięcia zamierzonych „celów” improwizować w procesie 
treningowym. Jak dobrze wiemy, improwizować można wtedy, gdy wszystko jest dobrze 
zaplanowane lub gdy posiadamy wystarczającą ilość wiedzy i doświadczenia 
zapewniającą płynność w procesie nauczania.   
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