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Dlaczego się
spieramy,
czyli o co w tym
wszystkim tak
naprawdę chodzi
WiÚkszoĂÊ ĝyciowych problemów
rozwiÈzuje siÚ jak algebraiczne równania:
sprowadzaniem do najprostszej postaci.
— Lew Mikoïajewicz Toïstoj

Zapewne wiÚkszoĂÊ z nas nie przyzna siÚ do tego, ĝe boi siÚ konfliktów. Postaram siÚ jednak wszystkich uspokoiÊ. Jest to jak najbardziej wïaĂciwa reakcja. Czïowiek intuicyjnie unika sytuacji, które
mogÈ stanowiÊ dla niego jakiekolwiek zagroĝenie. A konflikt to
przecieĝ dla wiÚkszoĂci z nas sytuacja mocno stresogenna. Boimy
siÚ kïótni, sporów oraz zawiïych relacji miÚdzyludzkich, poniewaĝ
nie potrafimy sobie z nimi radziÊ. Z tego powodu niejednokrotnie
wbrew samym sobie dostosowujemy siÚ do przyjÚtych schematów
oraz odgórnie narzuconych form zachowania, tak ĝe w konsekwencji zatracamy umiejÚtnoĂÊ wyraĝania swoich racji. ByÊ moĝe
na poczÈtku próbujemy swoich siï w starciu na argumenty, jednakĝe
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równie czÚsto wycofujemy siÚ, ulegajÈc sile naszego rozmówcy. Pojawia siÚ zatem pytanie: w jaki sposób prowadziÊ spory tak, aby
wyjĂÊ z nich zwyciÚskÈ rÚkÈ?
W tym miejscu przypomina mi siÚ sytuacja sprzed niespeïna
kilku dni, kiedy goĂciïam u swojej koleĝanki na niedzielnym obiedzie. Dïugo siÚ nie widziaïyĂmy, wiÚc tematów do rozmów byïo
sporo. Przy podwieczorku i wyĂmienitej kawie rozmawiaïyĂmy sobie spokojnie przez dïuĝszÈ chwilÚ. Nagle zaczÚïy nas dobiegaÊ
krzyki dzieci z ogrodu. Zdenerwowana koleĝanka wybiegïa na taras
i rozdzielajÈc maluchów, skarciïa syna. „Jak moĝesz krzyczeÊ na
JustynkÚ, ĝe jest gïupia! PrzeproĂ siostrÚ natychmiast i powiedz,
ĝe ĝaïujesz!” — wycedziïa gïosem nieznoszÈcym sprzeciwu. Zbyszek bez dyskusji wykonaï polecenie mamy i zwracajÈc siÚ do siostry, powiedziaï: „NaprawdÚ ĝaïujÚ, ĝe jesteĂ gïupia”.
Kaĝdy z nas, nawet dzieci, jak wskazuje na to opisane powyĝej
zdarzenie, odczuwa potrzebÚ prowadzenia sporów oraz argumentowania swoich racji. Jednakĝe ich umiejÚtne prowadzenie jest
wielkÈ sztukÈ i tylko nieustajÈce próby oraz liczne Êwiczenia mogÈ
uczyniÊ z nas mistrzów w tej dziedzinie. A miejsc do treningów
jest wiele. Spieramy siÚ przecieĝ wïaĂciwie codziennie, i to na wielu
pïaszczyznach. W domu z maïĝonkiem, z dzieÊmi czy z teĂciami.
W pracy ze wspóïpracownikiem, nieterminowym dostawcÈ, a czasami nawet z przeïoĝonym. W relacjach prywatnych z przyjacióïkÈ,
kolegÈ oraz sÈsiadkÈ. Spory prowadzimy codziennie na gruncie
prywatnym oraz zawodowym. To nieuniknione.
Jako psycholog wielokrotnie spotykam siÚ z klientami, którzy
w obliczu trudnych, czÚsto spornych sytuacji przyjmujÈ postawÚ
zwÈtpienia i nierzadko sÈ przepeïnieni irracjonalnym strachem
przed poraĝkÈ w starciu ze swoim rywalem. Takie osoby zwykle
w obliczu sytuacji konfliktowej wyrzekajÈ siÚ wïasnego spojrzenia
na zaistniaïy problem oraz przedstawienia w tym wzglÚdzie swojej
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argumentacji. RezygnujÈ z wïasnego stylu prowadzenia rozmów,
dopasowujÈc siÚ do swojego rozmówcy. ObawiajÈ siÚ konfliktu, bo
postrzegajÈ go jako formÚ walki. Nie jest to dobra strategia. Kaĝda
walka wiÈĝe siÚ bowiem z chÚciÈ pokonania przeciwnika, niejednokrotnie przy uĝyciu wszelkich moĝliwych sposobów, i nie prowadzi do konstruktywnego rozwiÈzania problemu bÚdÈcego ěródïem konfliktu. Nic wiÚc dziwnego, ĝe zawziÚte spory powodujÈ
nasilenie konfliktu i chowanie wzajemnych uraz. A przecieĝ nie
o to chodzi.
PowinniĂmy potrafiÊ broniÊ swojego zdania oraz swoich racji,
przyjmujÈc takÈ formÚ dialogu, która pozwala zakoñczyÊ spory
i jednoczeĂnie buduje szacunek i uznanie dla nas w oczach naszego
rozmówcy. Niestety bez solidnych podstaw z zakresu skutecznej
komunikacji oraz pewnych technik i strategii dotyczÈcych sposobów
porozumiewania siÚ miÚdzy luděmi trudno mówiÊ o umiejÚtnoĂci
rozwiÈzywania sporów. Jeĝeli nie wiemy, w jakich sytuacjach milczeÊ, wykorzystujÈc magicznÈ moc ciszy, a w jakich walczyÊ uzbrojeni w sïowa, jeĝeli nie wiemy, jak radziÊ sobie z narastajÈcymi
emocjami oraz jak argumentowaÊ swoje zdanie, trudno bÚdzie
nam „zwyciÚĝyÊ” w prowadzonej dyskusji.
W tej ksiÈĝce nie znajdziesz prostych reguï postÚpowania.
Otrzymasz natomiast szereg narzÚdzi i strategii, które bÚdziesz
mógï samodzielnie sprawdzaÊ oraz testowaÊ w róĝnych sytuacjach
spornych. Mam nadziejÚ, ĝe dziÚki nim Twój sposób komunikowania siÚ z drugim czïowiekiem ulegnie znacznej poprawie. Na
jedno musimy siÚ jednak umówiÊ — nie bÚdÚ ïowiÊ za Ciebie ryb.
Dostaniesz ode mnie wÚdkÚ i caïy potrzebny sprzÚt. Ale doĂwiadczenie musisz zdobyÊ sam. Zgromadziwszy caïy arsenaï wiedzy na
temat tego, jak radziÊ sobie w spornej, konfliktowej sytuacji, wypïyniesz na gïÚbokie wody, aby odnieĂÊ sukces w dyskusji.
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Dlaczego boimy siÚ konfrontacji?
NarodziliĂmy siÚ po to, aby cieszyÊ siÚ ĝyciem. OczywiĂcie w obliczu
róĝnych wydarzeñ nie zawsze jest to ïatwe. Na co dzieñ spotyka
nas wiele przeszkód, z którymi musimy sobie poradziÊ. Niejednokrotnie to wïaĂnie one sÈ przyczynÈ naszych smutków, frustracji,
a nawet braku pewnoĂci siebie. A przecieĝ mamy wszelkie niezbÚdne zasoby do tego, aby chodziÊ po Ăwiecie, uĂmiechaÊ siÚ i w sposób skuteczny oraz bezproblemowy komunikowaÊ siÚ z innymi
luděmi. Dane jest nam takĝe wyraĝaÊ swoje zdanie, broniÊ swojego
stanowiska oraz indywidualnej przestrzeni zarówno duchowej, jak
i personalnej.
Pojawia siÚ zatem pytanie: co jest przyczynÈ tego, ĝe narasta
w nas tak wiele róĝnorodnych blokad powodujÈcych wewnÚtrzny
paraliĝ oraz hamujÈcych obronÚ naszych racji? Odpowiedě jest
prosta. To sprytnie wdrukowywane w nas przez lata wewnÚtrzne
oprogramowanie i towarzyszÈcy mu strach. Nasi rodzice, dziadkowie, nauczyciele juĝ od naszych najmïodszych lat skutecznie
ograniczali nasze „ja”, wymagajÈc od nas konkretnego zachowania.
OczywiĂcie musiaïo byÊ ono bezdyskusyjnie dostosowane do ich
modelu Ăwiata i okreĂlonych wymagañ. Na pewno nie raz sïyszaïeĂ nakazy typu: „Nie kïóÊ siÚ”, „Nie sprzeczaj siÚ”, „Nie dyskutuj”, „Nie wtrÈcaj siÚ”. Czasami niektórzy doroĂli pozwalali sobie
na wiÚcej. MogïeĂ sïyszeÊ takĝe: „Nikt ciÚ o zdanie nie pyta”, „Nie
interesuje mnie, co masz do powiedzenia”, „Siedě cicho i siÚ nie odzywaj”. Brzmi znajomo? Na pewno. Jestem przekonana, ĝe kaĝdy
z nas niejednokrotnie sïyszaï tego typu zwroty kierowane pod
swoim adresem. Niestety w duĝej mierze to wïaĂnie one i wpajane
w nas od dziecka przekonanie, ĝe aby nie mieÊ kïopotów, naleĝy
dostosowywaÊ siÚ do zastanej sytuacji, odpowiadajÈ za strach, który
z biegiem lat staje siÚ blokadÈ nie do pokonania, niepozwalajÈcÈ
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nam w sposób naturalny wyraĝaÊ swoich poglÈdów i opinii. Wszystko
dlatego, ĝe przez wiele lat mówiono nam, co mamy robiÊ, kiedy
mamy milczeÊ, a kiedy mówiÊ. Co wiÚcej, uczono nas, co mamy
mówiÊ, tak aby nie nastÈpiÊ na odcisk drugiej stronie. Co robiÊ,
by siÚ nie kïóciÊ i nie spieraÊ. W konsekwencji zamknÚliĂmy siÚ w sobie, poniewaĝ uczono nas „odpowiedniego” zachowania w danej
sytuacji. Boimy siÚ zatem reakcji ludzi na nasze stanowisko w konkretnej sprawie. RoĂnie w nas strach przed konfrontacjÈ, moĝliwoĂciÈ poniesienia poraĝki oraz ocenÈ naszej osoby. Niektórym taka
sytuacja odpowiada. Inni wiedzÈ, ĝe moĝe byÊ inaczej, jednak nie
znajÈ wïaĂciwego sposobu, by to zmieniÊ.
Na szkoleniach, które prowadzÚ, wielokrotnie powtarzam —
niezaleĝnie od tego, w jakiej sytuacji siÚ znajdujesz, prywatnej,
zawodowej czy biznesowej, bÈdě autentyczny, bÈdě sobÈ. Zawsze
proszÚ: nie zakïadaj butów innej osoby, bo bÚdÈ CiÚ mocno uwieraÊ.
W prowadzeniu sporów musisz byÊ sobÈ. Musisz nauczyÊ siÚ
wyraĝaÊ swoje uczucia, emocje, stanowiska, poglÈdy i racje. TÚdy
bowiem prowadzi droga do sukcesu w komunikacji z luděmi i rozwiÈzywaniu konfliktów. Brak reakcji w sporze to jak zamiatanie
problemów pod dywan. Twoje niewypowiedziane ĝale, chowane
gïÚboko urazy, powody i racje bÚdÈ narastaÊ do momentu, aĝ pod
dywan nie bÚdzie siÚ daïo wiÚcej zamieĂÊ. Warto zatem maïymi
kroczkami uczyÊ siÚ stawaÊ z podniesionÈ gïowÈ w sytuacjach,
które wymagajÈ wypowiedzenia Twojego wïasnego zdania. Niezaleĝnie od oceny i punktu widzenia drugiej strony. Twoja autentycznoĂÊ pomoĝe Ci w „walce” na argumenty. Do tego tematu jeszcze
wrócimy.
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Konflikt — groěny zwierz
Bez podstawowych umiejÚtnoĂci porozumiewania siÚ z drugim
czïowiekiem, tym bardziej w sytuacji konfliktowej, trudno wyobraziÊ sobie rozwiÈzanie jakiegokolwiek sporu. Jak juĝ ustaliliĂmy,
powodem, dla którego wiÚkszoĂÊ z nas obawia siÚ konfliktu, jest
to, ĝe postrzegamy go w kategoriach walki.
A skoro o walce mowa, to zrozumiaïe jest, ĝe muszÈ pojawiÊ
siÚ w niej zwyciÚzcy oraz pokonani. W trakcie walki, jak wspominaïam, czÚsto stosuje siÚ wszelkie moĝliwe chwyty, aby pokonaÊ
partnera. Takie nastawienie skutkuje tym, ĝe na drugÈ stronÚ patrzymy jak na przeciwnika i kierujemy siÚ chÚciÈ wygranej, nie
myĂlÈc o rozwiÈzaniu problemu. W efekcie tego na co dzieñ moĝemy zaobserwowaÊ narastajÈce, zaostrzajÈce siÚ spory nie tylko w naszych domach, ale takĝe w miejscu pracy. Wzajemne niechÚci, urazy, a czasem nawet podejrzenia wobec drugiej strony doprowadzajÈ
do sytuacji konfliktowych niejednokrotnie przeradzajÈcych siÚ w zaogniony spór. W rezultacie prowadzi to do zaburzenia kontaktów
miÚdzyludzkich.
A przecieĝ nie o to chodzi. Konflikt to nie dziki zwierz. Nie
naleĝy siÚ go baÊ; nie naleĝy obawiaÊ siÚ konfrontacji. Jeĝeli przez
moment siÚ zastanowisz, na pewno przyznasz mi racjÚ. Trudno
wyobraziÊ sobie rozwój cywilizacji bez konfliktu. Od niepamiÚtnych
czasów ludzie na caïym Ăwiecie zapobiegajÈ konfliktom i sporom.
StarajÈ siÚ panowaÊ nad konfliktami wewnÚtrznymi (politycznymi,
ekonomicznymi, kulturowymi czy religijnymi), jak równieĝ nad
konfliktami spoïecznymi wynikajÈcymi z róĝnicy interesów róĝnych
grup i interesu pañstwa. ZapobiegajÈ takĝe konfliktom zewnÚtrznym
— miÚdzypañstwowym. Zarówno spór, jak i zaostrzony konflikt
w danej sprawie moĝe byÊ jednak rozwojowy dla kaĝdej ze stron.
Dlatego teĝ kiedy boisz siÚ sytuacji spornych lub co gorsza, traktujesz je jako pewnego rodzaju rywalizacjÚ, a w skrajnych przy-
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padkach nawet zawziÚtÈ walkÚ, ograniczasz moĝliwoĂÊ osiÈgniÚcia
porozumienia oraz poznania motywów dziaïania swojego rozmówcy.
To do niczego dobrego nie prowadzi. W koñcu najwaĝniejsze
jest porozumienie i zrozumienie drugiej strony. Tylko takie dziaïanie zbliĝa do wyjaĂnienia sytuacji oraz daje szansÚ na satysfakcjonujÈce obopólne relacje. Trzeba zatem juĝ na wstÚpie zdaÊ sobie
sprawÚ z tego, ĝe to nie sytuacja konfliktowa i kaĝdy potencjalny
spór jest ěródïem nieporozumieñ miÚdzy luděmi, lecz sposób rozwiÈzywania problemu bÈdě co gorsza, niepodejmowanie próby zaïagodzenia konfliktu. Trudne sprawy i problemy, których nie próbujemy wyjaĂniÊ, lecz odkïadamy na póěniej, nawarstwiajÈ siÚ,
uruchamiajÈc w nas negatywne emocje, takie jak zïoĂÊ, strach,
rozgoryczenie oraz poczucie braku wïasnej sprawczoĂci.
Poza tym, ĝe od najmïodszych lat uczono nas, aby unikaÊ
wszelkich konfrontacji, niestety wpajano nam takĝe zasadÚ, by nie
wyraĝaÊ gïoĂno swoich emocji i myĂli. Ciekawa jestem, ile razy
sïyszaïeĂ powszechnie znane stwierdzenie „Prawdziwy mÚĝczyzna nigdy nie pïacze” lub „Prawdziwy mÚĝczyzna nie wie, co to
ïzy”. Brzmi znajomo — chyba przyznasz mi racjÚ. Juĝ dawno
zrobiono z nas ciche chodzÈce machiny bez sprzeciwu znoszÈce
trud dnia codziennego. Ulepiono nas przez te wszystkie lata na
posïusznych uczniów, bezkonfliktowych pracowników oraz obywateli. Nie powinniĂmy siÚ zatem dziwiÊ, ĝe sïowo „spór” nabiera
negatywnego wyděwiÚku, zanim stajemy siÚ dorosïymi luděmi.
Nauczono nas przecieĝ, ĝe lepiej dostosowaÊ siÚ do ogóïu, niĝ wyraĝaÊ siebie samego. Oswajano nas z tym przekonaniem, tak samo
jak oswaja siÚ zwierzÚ, by mogïo chodziÊ pokornie na smyczy przy
nodze swojego pana. Nic wiÚc dziwnego, ĝe boimy siÚ dyskutowaÊ, spieraÊ oraz przedstawiaÊ swoje racje. Upatrujemy w nich
przecieĝ potencjalnego ěródïa kïopotów. Nic bardziej mylnego.
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Dopóki sami nie damy sobie pozwolenia na bycie autentycznymi
w swoich zachowaniach i wypowiedziach, nic siÚ nie zmieni. ¿eby
móc pójĂÊ gdziekolwiek, trzeba zrobiÊ pierwszy krok. Maïe dziecko,
które nie potrafi jeszcze samodzielnie chodziÊ, nie boi siÚ podejmowaÊ ryzyka. Nie boi siÚ upadku. Odwaĝnie stawia swój pierwszy
w ĝyciu krok, mimo ĝe niejednokrotnie siÚ potknie, straci równowagÚ i siÚ przewróci. ChoÊ upadek boli, ciÈgle ponawia swe starania,
aby nabyÊ wprawy. Jego ciekawoĂÊ Ăwiata nie pozwala mu na zïoĝenie broni. Nie poddaje siÚ w bolesnych próbach nauki chodzenia.
Natura oraz moĝliwoĂÊ decydowania, w którÈ stronÚ pójdzie i co
zobaczy, popycha je ku wolnoĂci.
Dlaczego zatem Ty, jako dorosïy czïowiek, pozwalasz sobie na
to, by nosiÊ na nogach kajdany? Kajdany ograniczajÈce swobodÚ
Twoich wypowiedzi. Najwyĝszy czas to zmieniÊ! To, co musisz
zrobiÊ, to otworzyÊ drzwi do swojej wolnoĂci i zrobiÊ pierwszy samodzielny krok, tak by móc poczuÊ siÚ wyzwolonym, pewnym siebie czïowiekiem, potrafiÈcym w razie potrzeby zrozumiale przedstawiaÊ swój punkt widzenia oraz kluczowe argumenty.

Strach — nie taki diabeï straszny, jak go malujÈ
Kiedy rozmawiam ze swoimi klientami, czÚsto sïyszÚ, ĝe strach
blokuje ich tak bardzo, ĝe nie sÈ w stanie wyraĝaÊ swojego zdania
w danej sprawie. CzujÈ siÚ czÚsto, moĝna powiedzieÊ, mocno sparaliĝowani strachem. Taka reakcja jest, jak juĝ wiesz, naturalna i wiÈĝe siÚ z tym, ĝe przez lata uczono nas trzymania jÚzyka za zÚbami
i unikania sporów. Trzeba jednak zdaÊ sobie sprawÚ z tego, ĝe
strach, mimo iĝ czÚsto jest naszym wewnÚtrznym hamulcem, peïni takĝe rolÚ naszego sprzymierzeñca i wewnÚtrznego sojusznika.
ByÊ moĝe zadajesz sobie w tym momencie pytanie: „Jak to?
O czym ona mówi?”. Otóĝ rzeczywiĂcie tak jest. Strach bardzo
czÚsto bywa cichym, wewnÚtrznym prowokatorem naszych zacho-
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wañ. To on jest odpowiedzialny za uruchamianie w nas pewnych
odczuÊ i emocji. Kiedy czujesz strach, Twój organizm zaczyna
byÊ nad wyraz czujny. Jest jak kot czekajÈcy w nieruchomej pozycji na majÈcÈ pojawiÊ siÚ mysz. Zauwaĝ, ĝe ten sam strach moĝe
uruchomiÊ takĝe róĝnego rodzaju zachowania zmierzajÈce do podjÚcia dziaïania. Zatem nie zawsze, nie wszÚdzie i nie kaĝdego musi
blokowaÊ. Bywa czÚsto energiÈ, którÈ moĝesz przeksztaïciÊ w moc
napÚdowÈ swojego dziaïania. Musisz jednak daÊ sobie szansÚ na
otwarcie ust i wypowiedzenie sïów, których dotychczas nie wypowiadaïeĂ. Uczestnictwo w sporze czy udziaï w sïownej konfrontacji
wymaga okreĂlenia Twojego stanowiska, Twoich racji i argumentów, którymi dysponujesz w okreĂlonej sprawie.
Potrafisz siÚ komunikowaÊ z luděmi. Kaĝdego dnia z nimi
rozmawiasz w pracy, w domu, w sklepie, na stacji benzynowej. Daj
sobie zatem szansÚ i w sytuacji spornej powiedz to, co rzeczywiĂcie chcesz powiedzieÊ. Masz do tego peïne prawo. Dana jest Ci
swoboda wypowiedzi, wiÚc wykorzystaj to, nie oglÈdajÈc siÚ na
nikogo i na nic. PamiÚtaj, ĝe tylko TY siÚ liczysz. Nikt za Ciebie
nie przeĝyje ĝycia, tak jak nikt nie moĝe zabroniÊ Ci mówiÊ, co
czujesz, ani ograniczaÊ Twojego stanowiska. MoĝliwoĂÊ wyraĝania
siebie to Twoje prawo! Otwórz zatem usta i zacznij nazywaÊ sprawy
po imieniu, dokïadnie tak, jak czujesz. Daj sobie szansÚ bycia
autentycznym. Powiedz gïoĂno „Nikt mnie nie zatrzyma i nikt
nie ograniczy mnie w moich wypowiedziach, bo mam prawo do
peïnej werbalizacji swoich myĂli i poglÈdów”.
ByÊ moĝe jest tak, ĝe przez wszystkie minione lata przyzwyczaiïeĂ siÚ do bycia cichym, bezkonfliktowym partnerem czy pracownikiem. ZaïoĝyïeĂ na twarz teatralnÈ maskÚ, która przywarïa do
Ciebie na staïe. Tylko w imiÚ czego? Dlaczego pozbawiasz siebie
swojej indywidualnoĂci, skoro jesteĂ wolnym czïowiekiem? Dlaczego skazujesz siÚ na wyrok ciÈgïego przytakiwania? Obudě siÚ
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wreszcie i zacznij byÊ sobÈ! NaĂladujÈc innych i przytakujÈc im,
jesteĂ bezsilny i bezbronny.
Jak chcesz stanÈÊ do rozmów, skoro chowasz gïÚboko swojÈ
broñ, którÈ stanowiÈ Twoje myĂli i sïowa? Tym sposobem sam
sobie odbierasz moĝliwoĂÊ wygranej. JeĂli nie otworzysz ust, nie
wypowiesz swoich myĂli, nikt CiÚ nie usïyszy. Co wiÚcej, nikt w takiej sytuacji nie bÚdzie siÚ z TobÈ liczyï, a Twój wewnÚtrzny niewypowiedziany monolog bÚdzie w Tobie ciÈgle narastaÊ, kumulujÈc siÚ i zĝerajÈc CiÚ od Ărodka.
Kluczem do przeïamania strachu, Twojej wewnÚtrznej bariery,
jest zrozumienie, ĝe jesteĂ odrÚbnÈ i wyjÈtkowÈ jednostkÈ. Masz
prawo do swoich przemyĂleñ i racji. Tak jak kaĝdy z nas ma niepowtarzalny zapis linii papilarnych, tak kaĝdy z nas ma prawo do
indywidualnego odbioru sytuacji i jej interpretacji. JeĂli to zrozumiesz, bÚdziesz mógï w koñcu otworzyÊ usta i zyskaÊ przewagÚ
w konfrontacji ze swoim rozmówcÈ.

Subiektywny odbiór rzeczywistoĂci
Warto, abyĂ wiedziaï, ĝe kaĝda ze stron biorÈcych udziaï w konflikcie czy sporze ma wïasny subiektywny sposób patrzenia na siebie, na
Ăwiat oraz na róĝne zdarzenia bÈdě sytuacje, w których uczestniczy.
Subiektywny odbiór rzeczywistoĂci to jedna z podstawowych barier w komunikacji miÚdzyludzkiej. Warto mieÊ tego ĂwiadomoĂÊ
przed przystÈpieniem do jakichkolwiek rozmów z drugim czïowiekiem, nie wspominajÈc juĝ o sytuacjach spornych czy konflikcie,
w którym przychodzi nam braÊ udziaï.
Powtórzmy to raz jeszcze: mimo ĝe ĝyjemy w tym samym
Ăwiecie, to jednak kaĝdy z nas odbiera go w inny sposób. Dlatego
teĝ umiejÚtnoĂÊ skutecznego komunikowania siÚ oraz porozumiewania z drugÈ stronÈ stanowi klucz do pozytywnego rozwiÈzywania
wszelkich sporów. I nie ma znaczenia, czy dotyczÈ one sfery pry-
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watnej, zawodowej, czy koleĝeñskiej. Wiedza na ten temat oraz
umiejÚtnoĂÊ zachowania siÚ w odpowiedni sposób w sytuacjach
spornych ma istotne znaczenie dla poprawy jakoĂci nie tylko naszego ĝycia, ale takĝe naszego najbliĝszego otoczenia. To wïaĂnie
jakoĂÊ ĝycia oraz nasze umiejÚtnoĂci komunikacyjne wpïywajÈ bezpoĂrednio na tworzenie pozytywnych relacji spoïecznych niezaleĝnie od miejsca oraz sytuacji, która nas spotyka. Zarówno to, co
mówimy, jak równieĝ sposób, w jaki sïuchamy drugiej strony, okreĂlajÈ naszÈ postawÚ wobec rozmówcy.
Na szkoleniach czÚsto podkreĂlam: waĝne jest to, co siÚ mówi,
ale zdecydowanie waĝniejsze jest to, w jaki sposób siÚ to mówi.
WiÚkszoĂÊ sporów i kïótni bierze siÚ z nieĂwiadomego naznaczania nadawanego przez nas komunikatu pewnym ïadunkiem emocjonalnym. MyĂlÚ, ĝe wiesz, o czym mówiÚ. Bardzo czÚsto jesteĂmy
Ăwiadkami takich sytuacji. Co wiÚcej, równie czÚsto sami w nich
uczestniczymy.
W tym miejscu mogÚ podzieliÊ siÚ z TobÈ przykïadem sytuacji, która miaïa miejsce, kiedy byïam w trakcie pisania tej ksiÈĝki.
Niby bïaha, nic nieznaczÈca sprawa, a byïo blisko, by przerodziïa
siÚ w tzw. ciche dni. Z moim partnerem mamy w domu podziaï
obowiÈzków. Przykïadowo jeĂli chodzi o opiekÚ nad naszymi kotami, ja sprzÈtam, a Tomek kupuje jedzenie, karmi je i czesze (o pieszczotach i zabawach nie wspominajÈc). Nasza 13-letnia kotka imieniem Mrau to przeogromny ïasuch, szczególnie wtedy, gdy dostaje
swoje ulubione ïakocie. Wylizuje wówczas miskÚ do czysta niezaleĝnie od tego, jak duĝo smakoïyków w niej miaïa. Od pewnego
czasu ma nawet nowe przezwisko — Gruba. Sytuacja, o której
chcÚ Ci opowiedzieÊ, wyglÈdaïa mniej wiÚcej tak: Tego dnia byïam
bardzo zajÚta pisaniem ksiÈĝki. Praca caïkowicie mnie pochïonÚïa.
Zupeïnie zatraciïam poczucie czasu i trochÚ zmÚczona, widzÈc,
ĝe Tomek ponownie nakïada kotce jedzenie, powiedziaïam: „Znowu jÈ karmisz”. I siÚ zaczÚïo. Mój partner bardzo siÚ zdenerwowaï.
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Odebraï mojÈ wypowiedě jako atak na swojÈ osobÚ. Póěniej rozmawialiĂmy o zaistniaïej sytuacji i wtedy Tomek powiedziaï do
mnie: „Aniu, niewaĝne, co powiedziaïaĂ, waĝne jest natomiast to,
w jaki sposób to do mnie powiedziaïaĂ”. To stwierdzenie daïo mi
do myĂlenia.
Czasami bowiem bywa tak, ĝe wypowiadane przez nas sïowa
sÈ naznaczone naszymi emocjami, znieksztaïcone przez zmÚczenie czy strach, którego w danej chwili doĂwiadczamy. Nasze wypowiedzi mogÈ byÊ wtedy zupeïnie inaczej odebrane przez naszego
rozmówcÚ, przez co ïatwo o konflikt. Moĝe zdarzyÊ siÚ tak, ĝe
swojÈ myĂl czy stanowisko w danej sprawie wyrazimy w taki sposób,
ĝe nasz rozmówca poczuje siÚ niedoceniony, osÈdzony czy oskarĝony. A wtedy juĝ tylko maïy krok dzieli nas od tego, by rozpÚtaÊ
kïótniÚ, która nieoczekiwanie moĝe przerodziÊ siÚ w powaĝny
spór. Jak uczy ludowe porzekadïo, z maïej chmury wielki deszcz
— w relacjach miÚdzyludzkich moĝe byÊ tak, ĝe maïa iskra wywoïa wielki poĝar, który trudno bÚdzie nam ugasiÊ. OczywiĂcie moĝemy takĝe wypowiedzieÊ sïowa, które sprawiÈ, ĝe druga strona
rozmów poczuje siÚ zrozumiana i akceptowana. To jest przykïad na
to, ĝe jakoĂÊ komunikacji decyduje bezpoĂrednio o jakoĂci naszego
ĝycia. MyĂlÚ, ĝe w tym wzglÚdzie na pewno zgodzisz siÚ ze mnÈ.
Moĝe pojawiÊ siÚ w zwiÈzku z tym pytanie: co odpowiada za
jakoĂÊ naszego przekazu oraz wszelkiej komunikacji z drugim
czïowiekiem? Tak jak wczeĂniej wspominaïam, w wiÚkszoĂci przypadków odpowiedzialnoĂÊ moĝna przerzuciÊ na subiektywnoĂÊ naszego sposobu patrzenia na Ăwiat. Wielokrotnie subiektywnoĂÊ odbioru zdarzeñ staje siÚ mocno odczuwalna w sytuacji konfliktu,
sporu czy przy róĝnicy interesów. Musimy mieÊ na uwadze to, ĝe
subiektywnoĂÊ naszego postrzegania Ăwiata ma znaczÈcy wpïyw na
wielokierunkowÈ komunikacjÚ miÚdzyludzkÈ. Trzeba teĝ zdaÊ
sobie sprawÚ z faktu, ĝe im bardziej dana osoba jednostronnie
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oraz wybiórczo interpretuje otaczajÈcÈ jÈ rzeczywistoĂÊ, tym wiÚksze jest ryzyko zaistnienia nieporozumieñ komunikacyjnych. Gdy
we wzajemnych kontaktach nie uwzglÚdniamy prawa do naszej
indywidualnoĂci oraz odmiennoĂci w sposobie patrzenia na dany
temat czy zdarzenie, porozumienie okazuje siÚ bardzo trudne,
a czasami wrÚcz niemoĝliwe.
Nasi rodzice i nauczyciele uczyli nas wielu poĝytecznych rzeczy, które miaïy nam uïatwiÊ dorosïe ĝycie. Po czÚĂci na pewno tak
siÚ staïo. Ale czy wiÚkszoĂÊ z nas otrzymaïa wiedzÚ na temat tego,
jak radziÊ sobie w sytuacjach konfliktowych, które nas na co dzieñ
spotykajÈ? Czy nauczono nas jasno okreĂlaÊ swoje zdanie oraz
wyraĝaÊ zwiÈzane z tym potrzeby? Chyba mamy w tym potÚĝne
braki. Bardzo czÚsto bowiem sïyszÚ pytania typu: „Co mam zrobiÊ, by móc otwarcie wyraĝaÊ swoje potrzeby, uczucia i emocje?”.
Moja odpowiedě jest zawsze niezmienna. „BÈdě jak twój ukochany pies czy kot”. Ci, którzy majÈ na co dzieñ moĝliwoĂÊ obcowania ze zwierzÚtami, na pewno ïatwo zrozumiejÈ, o co mi chodzi.
To wïaĂnie od naszych pupili pochodzi wielka, prawdziwa mÈdroĂÊ i z niej moĝemy czerpaÊ ogromnÈ wiedzÚ na temat obopólnych relacji. MyĂlÚ, ĝe jest to dobry moment (niezaleĝnie od tego,
jak bardzo jesteĂ zaskoczony powyĝszÈ informacjÈ), aby pochyliÊ
siÚ nad naturalnÈ mÈdroĂciÈ pochodzÈcÈ od naszych kochanych
czworonogów.

Mów wprost,
czyli niczym nieograniczona werbalizacja
KontynuujÈc powyĝszy wÈtek, jestem w stanie ze stuprocentowÈ
odpowiedzialnoĂciÈ stwierdziÊ, ĝe to dziÚki zwierzÚtom oraz swojej
wrodzonej chÚci do obserwacji otaczajÈcego mnie Ăwiata zdoïaïam
nauczyÊ siÚ tak wiele, jeĝeli chodzi o relacje psychospoïeczne.
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PamiÚtam, ĝe byïam cichym i spokojnym dzieckiem. Nie potrafiïam, a moĝe nie chciaïam lub nie potrzebowaïam na tamten moment zaĝyïych relacji ze swoimi rówieĂnikami. W przedszkolu
siadaïam sobie cichutko w kÈciku przy pianinie i bacznie obserwowaïam dzieci oraz wszystko to, co dziaïo siÚ dookoïa. Byïam
chyba najmïodszym na Ăwiecie i najbardziej gorliwym obserwatorem ludzkich zachowañ. Do dzisiaj mi to zostaïo. Uwielbiam
obserwowaÊ róĝne sytuacje spoïeczne, chociaĝ mój kontakt z luděmi
moĝna zaliczyÊ do bardzo dobrych. Dzisiaj to ja uczÚ inne osoby,
jak sobie radziÊ z nieĂmiaïoĂciÈ oraz zabieraÊ gïos w sytuacjach
spornych lub konfliktowych. OsobiĂcie najwiÚcej o prawdziwej, niczym nienaznaczonej, niczym nieuwarunkowanej obopólnej relacji nauczyïam siÚ, obserwujÈc Ăwiat zwierzÈt. DziĂ jako dorosïa,
dojrzaïa kobieta Ămiaïo mogÚ stwierdziÊ, ĝe od zwierzÈt nauczyïam
siÚ wiÚcej niĝ od moich nauczycieli i uczonych profesorów. Moje
psy i koty, które towarzyszyïy mi przez caïe ĝycie, pokazaïy mi,
jak okazywaÊ uczucia oraz jak o nie zabiegaÊ. Od nich nauczyïam
siÚ, jak wyraĝaÊ swoje emocje. To one otworzyïy mi takĝe oczy na
prostÈ prawdÚ dotyczÈcÈ prawdziwego, niczym nieskrÚpowanego
ĝycia. Moim zdaniem mÈdroĂÊ moich czy innych kotów bierze siÚ
stÈd, ĝe jako najbardziej niezaleĝne udomowione zwierzÚta zawsze
chodzÈ swoimi drogami. SÈ wolne i niczym nieograniczone w relacjach z luděmi. Ich mÈdroĂÊ bierze siÚ stÈd, ĝe sÈ prawdziwie
autentyczne. Nie bawiÈ siÚ w ĝadne gierki typu „zgadnij, co mam
na myĂli”. Kiedy chcÈ czuïoĂci, przychodzÈ, mruczÈ i nastawiajÈ
grzbiet do gïaskania. Czasami wskakujÈ na kolana, uskuteczniajÈc
swoje gïoĂne mruczando. Kiedy chcÈ wyjĂÊ na dwór, drapiÈ w drzwi.
W sytuacjach gdy sÈ rozïoszczone, zdenerwowane, niespokojne,
potrafiÈ syczeÊ, drapaÊ, a nawet gryěÊ. DajÈ w ten sposób znak:
„Nie odpowiada mi to, co robisz. Nie zgadzam siÚ z tym”. ZwierzÚta mówiÈ wprost. To jest to, czego wiÚkszoĂÊ z nas nie potrafi
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w sobie rozbudziÊ. Jeĝeli cokolwiek leĝy Ci na sercu, powiedz o tym
wprost. Otwarcie wyraě swoje potrzeby, emocje i uczucia. WydawaÊ siÚ to moĝe oczywiste, ale przypomnij sobie, ile razy podczas
dyskusji, kïótni czy sporu nie wyraziïeĂ swoich oczekiwañ. W sytuacjach konfliktowych, kiedy pojawia siÚ wiele trudnych, nieoczekiwanych zdarzeñ, czÚsto wrzucamy wsteczny bieg. Zamiast od
razu wyjaĂniÊ kwestie sporne, wycofujemy siÚ, unikajÈc konfrontacji.
W wiÚkszoĂci przypadków dzieje siÚ tak nie dlatego, ĝe brakuje nam
argumentów do obrony swojego stanowiska w danej sprawie, ale dla
wszystkim powszechnie znanego ĂwiÚtego spokoju. Jest to jednak
taktyka, która w dïuĝszym rozrachunku prowadzi do samounicestwienia. Brak reakcji z Twojej strony bÚdzie powodowaï kumulowanie siÚ w Tobie emocji, które w najmniej spodziewanej chwili
(czÚsto zarówno dla Ciebie, jak i Twojego partnera) eksplodujÈ
z ogromnÈ siïÈ. Czy to nie brzmi znajomo?
W wiÚkszoĂci przypadków spieramy siÚ dlatego, ĝe nie potrafimy jasno okreĂliÊ i co najwaĝniejsze, zwerbalizowaÊ swojego
stanowiska. Co wiÚcej, nasz subiektywny odbiór rzeczywistoĂci nie
zawsze jest kompatybilny z odbiorem tych samych zdarzeñ przez
naszego partnera. Wszystko to razem wprost rewelacyjnie komplikuje relacje miÚdzy luděmi. W konsekwencji rodzÈ siÚ powaĝne
spory i konflikty. Trzeba zdawaÊ sobie sprawÚ z tego, ĝe im bardziej zaognimy waĂnie, tym trudniej bÚdzie je zaïagodziÊ. Dlatego
warto, abyĂ juĝ na wstÚpie umiaï wychwytywaÊ i neutralizowaÊ
wszystkie punkty zapalne, które mogÈ wywoïaÊ niepotrzebny ogieñ.
A zatem do dzieïa!
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