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„Wyzwanie na pytanie” 

„Wszyscy ludzie to zagadki dopóty, dopóki w jakimś słowie lub czynie nie znajdziemy do nich klucza. 

Wówczas znaczenie ich dawnych czynów i słów leży przed nami jak na dłoni." 

Ralph Waldo Emerson 

Dzień 3 – Słuchanie 

Co sprawia, że słuchanie jest narzędziem liderskim? 

Zadajemy pytania, aby słuchać odpowiedzi, nie tylko ją usłyszeć. 

Słyszenie jest pasywne, nie wymaga większego wysiłku, natomiast 

słuchanie jest wyrazem koncentracji, wrażliwości i świadomości.  

Niektóre pytania mają ogromną moc. Uruchamiają wyobraźnię, 

zapraszają do wzięcia odpowiedzialności, zwracają uwagę na skarby 

przechowywane w głowach innych ludzi. Stąd też odpuszczanie na 

poziomie słuchania, jest przekreśleniem poprzednich wysiłków  

i intencji. Pytania są narzędziem, odpowiedź skarbem. Lider, jak zakładam, szuka tych skarbów, więc 

unika sytuacji, w których torpeduje wypowiedź drugiej osoby. 

Słuchanie objawia się w kilku aspektach, m.in. w: 

• milczeniu po zadaniu pytaniu, aby dać przestrzeń rozmówcy, 

• odzwierciedleniu, aby empatycznie współuczestniczyć w rozmowie, 

• parafrazie, aby sprawdzić czy rozumiemy prawdziwie potrzeby rozmówcy, 

• rozwinięciu, aby kontynuować myśl i budować wspólny obszar, 

• gestach, aby potwierdzić swoją obecność ciałem i duchem. 

Niektórzy rzadko słuchają, wybierając (czasami nawet nieświadomie) inną ścieżkę: 

• tworzymy wrażenie słuchania, patrząc się np. w komputer i pomrukując przytakująco, 

• myślimy o tym, co sami chcemy powiedzieć i czekamy tylko na chwilę, aby wrzucić swój 

punkt widzenia, 

• „łowimy” słowa, do których można się „przyczepić”, 

• gramy na zwłokę, by mieć czas na wymyślenie swojej wypowiedzi, 

• nie wiemy, jak to robić, wiec nie potwierdzamy aktywnej obecności. 
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Zachęcam do zweryfikowania tego jak reagujemy na wypowiedź drugiej strony oraz w jaki 

sposób buduje to nasz wizerunek lidera.  

 

Słuchając aktywnie pogłębiamy relacje i budujemy zaufanie, kluczowe do współpracy, potwierdzamy 

nasze zaangażowanie w zrozumienie drugiej strony, uczymy się innego punktu widzenia, bądź 

potwierdzamy wspólne obszary, a czasem niesiemy pomoc, jeśli sytuacja tego wymaga. 

 

A jakie napotykamy trudności po drodze? Mimo dobrych chęci, najczęstsze błędy to: 

• ocenianie mówiącego – uruchamia się, gdy słuchamy tonu głosu, patrzymy na gesty, śledzimy 

ścieżkę myślenia rozmówcy i w dużej mierze odciąga naszą uwagę od tego się właśnie dzieje, 

dlatego warto wyrobić nawyk zamiany oceny rozmówcy na aktywne słuchanie, poszukiwanie 

rzeczy, które są dla nas wspólne oraz zwrócenie uwagę na to, czego nie rozumiemy, 

• przerywanie – pokazuje dość wyraźnie, że nie jesteśmy zainteresowani słuchaniem, nawet jeśli 

mamy dobre intencje, bo przerywamy tylko po to, aby dorzuć kilka słów na potwierdzenie tego, 

co mówi druga osoba. Jednak odbieramy jej głos, a to nie jest zachowanie budujące 

zachowanie. W zamian narzuć sobie rygor wytrzymania w ciszy, a jeśli sytuacja tego wymaga 

opracuj ramy czasowe dla danej wypowiedzi – np.  na spotkaniu każdy ma 3 minuty, 

• dopowiadanie za rozmówcę – bo wiemy przecież co chce powiedzieć, jednak Twój rozmówca 

ma swój świat, dopóki cię o to nie poprosi, nie dopowiadaj za niego. Daj mu szansę na 

znalezienie własnych słów.  

• zawierzanie przymiotnikom bez wspólnej definicji – przymiotniki to małe podchwytliwe 

słówka, które strasznie mieszają w komunikacji, np. „ładnie, dobrze, źle” – co to znaczy? Dla 

każdego coś innego. Warto dorzucić zatem pytanie: „Ładne, czyli jakie?”, „Co jest źle 

konkretnie?” 

• zniecierpliwienie, objawiające się w przewracaniu oczyma, odwracaniu uwagi, stukaniu 

placami po stole, uderzanie długopisem, wszystko co mówi: „szybciej”, „ale nudzisz”, „to już 

nie jest ważne”… w zamian zaplanuj sobie, że będziesz aktywnie słuchać, a jeśli rzeczywiście to 

czas na zakończenie przemówienia rozmówcy, poinformuj go o tym, starając się mówić 

asertywnie, np.: „Słyszę, że temat Cię pasjonuje, co mnie cieszy. Robię to niechętnie, ale proszę 

o przerwę, ponieważ teraz mam już zaplanowane kolejne spotkanie …” 
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Co jest jeszcze ważne: 

• Zaczynaj rozmowę od otwartych pytań – oczywiście pytania zamknięte nie są złe, 

często się bardzo przydają, jednak największą moc mają, gdy chcesz coś uszczegółowić. Na 

moment otwarcia rozmowy lepiej sprawdzają się pytania otwarte. 

• Dopasuj ton głosu do sytuacji – ton głosu, podobnie jak niewerbalne sygnały, mocno wpływa 

na Twoją wiarygodność, zwróć uwagę, gdy ton głosu wspiera to co mówisz, czy rzeczywiście 

słychać, że chcesz usłyszeć odpowiedź?  

• Zachowaj spójną mowę ciała – mowa ciała podkreśla lub zaprzecza Twojej ciekawości  

o odpowiedź, upewnij się, że ją podkreśla.  

 

Warto pamiętać: ludzie doceniają, gdy faktycznie ich słuchamy. Każdy z nas tak ma, to jest po prostu 

ludzkie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


