
Dotychczas zajmowaliśmy się wstępnymi rozważaniami,
które miały nas wprowadzić na właściwą ścieżkę. Te-

raz nadszedł czas, by zacząć udoskonalać umiejętności, nie-
zbędne do skutecznego nawiązywania kontaktów z nieznajo-
mymi. Konieczne jest w tym celu postawienie przed sobą
i wywiązanie się z trzech zadań:

11.. PPoossttaarraajj  ssiięę  wwłłaaśścciiwwiiee  ii ww ssppoossóóbb  jjaakk  nnaajjbbaarrddzziieejj
oobbiieekkttyywwnnyy  ppoossttrrzzeeggaaćć  oottaacczzaajjąąccąą  cciięę  rrzzeecczzyywwiissttoośśćć..
Kto bowiem kroczy przez świat z otwartymi oczami,
widzi rzeczy, o których warto rozmawiać i które po-
mogą w pokonaniu każdej przeszkody.

22.. NNaauucczz  ssiięę  uuwwaażżnniiee  ssłłuucchhaaćć,,  aabbyyśś  wwłłaaśścciiwwiiee  ppoojjmmoowwaałł
ttoo,,  ccoo  mmóówwii  ttwwóójj  rroozzmmóówwccaa.. Dzięki temu dodasz mu
pewności siebie, której potrzebuje do przeprowadze-
nia rozmowy. Umiejętność uważnego słuchania jest
istotna również dlatego, że ułatwia znalezienie punk-
tów zaczepienia do dalszej swobodnej rozmowy,
w którą moglibyśmy wpleść interesujące nas wątki.
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33.. ZZddoobbąąddźź  jjaakk  nnaajjbbaarrddzziieejj  rroozzlleeggłłąą  wwiieeddzzęę  ooggóóllnnąą.. Po-
może ci to w znajdowaniu nowych tematów do roz-
mowy, a także w roztrząsaniu zagadnień poruszanych
przez rozmówcę. Rozległa wiedza ogólna wzmacnia
też naszą pewność siebie i zwiększa zaufanie do wła-
snych możliwości.

Fakt, że żyjemy w świecie zdominowanym nadmiarem
bodźców, nie ulega wątpliwości, więc broniąc się
przed tym, celowo przytępiamy nasze zmysły. I chociaż po-
zbawiamy się w ten sposób dostępu do mnóstwa informa-
cji, to na pewno postępujemy słusznie, bo jest to forma sa-
moobrony. Gdyby cały ten napływ obrazów, cała wrzawa
i kakofonia dźwięków dotarły do naszej świadomości, mu-
sielibyśmy oszaleć.

Do tego postępowania, które chciałabym określić
po prostu mianem „automatycznej bioochrony”, dochodzi
jeszcze nasz całkiem osobisty filtr, dzięki któremu do-
puszczamy do naszej świadomości jedynie to, co zostało
poddane indywidualnej selekcji. Mamy przecież własne
spojrzenie na świat, a ściślej rzecz ujmując, dzięki indywi-
dualnemu oglądowi rzeczywistości zewnętrznej żyjemy
własną rzeczywistością, różniącą się od tej, która nas ota-
cza. Kto chciałby dowiedzieć się więcej ciekawych, a zara-
zem pouczających rzeczy, temu polecam książkę Paula
Watzlawicka: Wie wirklich ist die Wirklich-keit (Jak realna jest
rzeczywistość).

A zatem prywatna rzeczywistość każdego z nas jest nie
tylko odmienna od tej realnej, lecz także zupełnie in-
na od prywatnej rzeczywistości pozostałych ludzi, również
tych obok nas, nieznajomych, z którymi chcemy nauczyć się
nawiązywać kontakt, a tym samym pragniemy ich poznać.
Oni też odbierają rzeczywistość subiektywnie i selektywnie,
słyszą tylko to, co chcą usłyszeć, i widzą to, co chcą zoba-
czyć, ponieważ właśnie to współgra z ich światem.
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POSTRZEGANIE OTOCZENIA

Chłoniemy rzeczywistość pięcioma zmysłami: wzrokiem,
słuchem, dotykiem, węchem i smakiem. Każdy człowiek w od-
mienny sposób percypuje to, co go otacza, a własna obserwacja
ma dla niego wartość bezwzględną. W mózgu istnieje jedynie
obraz własnej, prywatnej rzeczywistości. Naturalnie, istnieje
także „realny” świat, ale tego człowiek praktycznie nie po-
strzega.

Powstawanie obrazu rzeczywistości w mózgu jest porów-
nywalne ze sporządzaniem planu miasta albo mapy kraju:
plan miasta nie jest miastem, mapa kraju nie jest krajem,
plany ulic nie są ulicami, lecz ukazują jedynie ich rozkład.
Plan miasta i mapa są tylko odbiciem rzeczywistości, miasto
i kraj stanowią zaś faktyczną rzeczywistość. Indywidual-
na mapa jest dla każdego człowieka czymś bezwzględnie
obowiązującym i nie ma on dostępu do żadnej innej rzeczy-
wistości oprócz „swojej mapy”.

Każda obserwacja zostaje zakodowana w mózgu. Zanim
to jednak nastąpi, zanim to, co postrzegamy, dotrze na wła-
ściwe miejsce, tam, gdzie ma zostać zakodowane, musi być
dostrzeżone, usłyszane, odczute, poznane za pomocą wę-
chu i smaku, a więc przedostać się przez ten całkiem indy-
widualny „filtr” danej osoby. „Filtry” te kształtują się
pod wpływem kręgu kulturowego, w którym żyjemy, po-
chodzenia, ale także naszych własnych myśli i systemu
wartości. Jeżeli to, co przeżyliśmy, zmieniamy w naszej pa-
mięci, nazwiemy to zniekształcaniem. Ponieważ nie potra-
fimy wszystkiego przyswoić i zapamiętać, mnóstwo percy-
powanych przez nas rzeczy zostaje wymazanych. Jeśli coś,
czego raz doświadczyliśmy, zacznie uchodzić dla nas za po-
wszechne, nazwiemy to, jak sobie zapewne przypominasz,
uogólnieniem.
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Odwiedziny w Neandertalu

Rudi stoi przed małym regałem, który zbudował dla Mandy.
Szuka grotów strzał, które jej powierzył, ale nie może ich zna−
leźć. Wściekły woła Mandy.
Ona zjawia się i pyta: „Czego chcesz?”
„Szukam grotów!”
Mandy sięga na półkę i podaje mu je. „Typowy mężczyzna.
Leżą przed twoim nosem, a ty ich nie widzisz!”
Postrzeganie Rudiego, jeśli chodzi o przedmioty „leżące tuż
przed nosem”, nie jest najlepsze, natomiast gdy patrzy w dal,
nic nie ujdzie jego uwagi. Tymczasem Mandy zauważa
wszystko, co się dzieje wokół niej.

Co ci to przypomina? Dziś mężczyźni nie potrafią dostrzec
nawet leżącego przed nimi pilota od telewizora. Kobiety zaś
często dopiero po fakcie zauważają, że właśnie minęły ulicę,
w którą miały skręcić. Raz nie widzi się tego, co leży w po-
bliżu, innym razem tego, co się znajduje w oddali.

Wieści o tym, że kobiety i mężczyźni w różny sposób po-
strzegają swoje otoczenie, niestety jeszcze nie wszędzie do-
tarły. Wiedza na ten temat, coraz bardziej dostępna dzięki
badaniom specjalistów w dziedzinie komunikacji między-
ludzkiej, ale również dzięki badaniom w zakresie funkcjono-
wania mózgu, okazuje się niezwykle przydatna w stosunkach
międzyludzkich. Problem polega jednak na tym, że wciąż
za mało o tym wiemy i wynikają stąd fatalne błędy, które po-
pełniamy. Polecam więc książkę na ten temat autorstwa Al-
lana i Barbary Pease Dlaczego mężczyźni nie słuchają, a kobiety nie
umieją czytać map, dowcipnie wyjaśniającą tę, jak i wiele in-
nych różnic między kobietami i mężczyznami.

Skąd się bierze to zróżnicowane postrzeganie? Istot-
na przyczyna tkwi w odmiennej strukturze męskiego i ko-
biecego mózgu. Oprócz tych uwarunkowanych biologicznie
różnic, można jeszcze stwierdzić istnienie – łagodnie mó-
wiąc – odmiennych preferencji w zakresie postrzegania, któ-
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re prowadzą u kobiet i u mężczyzn do całkiem zindywiduali-
zowanego oglądu rzeczy.

NIEDOSTRZEGANIE

Gdy podjęłam wreszcie ostateczną decyzję o przeprowadzce
ze Stuttgartu do Karlsruhe, nagle wszędzie zaczęłam do-
strzegać samochody z rejestracją z Karlsruhe. Skąd się wzię-
ły naraz te wszystkie samochody? Oczywiście przedtem by-
ło ich w Stuttgarcie i okolicy tyle samo, tylko że
przed podjęciem decyzji o przeprowadzce po prostu mnie
one nie interesowały. Nie zauważałam ich.

Tak się to właśnie odbywa: nasza percepcja ma charakter
wybiórczy, ponieważ nie jesteśmy w stanie wchłonąć wszystkie-
go, co dociera do nas z otoczenia. Bez tej umiejętności selekcjo-
nowania nie byłaby możliwa jakakolwiek forma koncentracji.
Koncentrując się na czymś, przestajemy dostrzegać inne, „nie-
ważne” rzeczy. O tym, czy coś jest ważne, czy nie, rozstrzyga
dobrze wytrenowany „wewnętrzny cenzor”. Gdy coś „wykaso-
wujemy”, dokonujemy określonej, nam tylko właściwej oceny
wartości. Raz nastawiamy się wyłącznie na to, co dobre, innym
razem tylko na to, co złe, ale o tym, co jest dobre, a co złe, de-
cyduje znów nasz „wewnętrzny cenzor”. Jeśli jest pesymistą,
będziemy zwracać uwagę głównie na negatywne aspekty ota-
czającej nas rzeczywistości, jeśli zaś skłania się ku optymizmo-
wi, skupimy się przede wszystkim na tym, co piękne i radosne.

Naturalnie, także nasz język odzwierciedla to, co wyma-
zujemy ze świadomości. Gdy coś zostaje wymazane, rodzą
się nieporozumienia, wszystko bowiem, czego się dokładnie
nie wyartykułuje, zmusza drugą osobę do interpretacji. Jeże-
li uda nam się to trafnie zinterpretować, mamy szczęście, je-
śli się jednak pomylimy, to będziemy mieli pecha.

Przytoczmy jako przykład następującą scenę. Żegnasz się
z kolegą po zakończeniu pracy, napomykając przy okazji:
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„Cieszę się już na myśl o wieczornym leniuchowaniu!”. Cał-
kiem możliwe, że twój kolega wyobrazi sobie ciebie drze-
miącą przed telewizorem, podczas gdy koleżanka z pokoju
obok, która usłyszała te słowa przez uchylone drzwi, pomy-
śli sobie: „Też bym to teraz chętnie zrobiła: poleżeć w wan-
nie, posłuchać muzyki i wypić lampkę wina...”.

Przez „leniuchowanie” różni ludzie rozumieją zatem róż-
ne rzeczy. Snujmy więc dalej naszą historyjkę. Także spo-
tkanej na schodach sąsiadce mówisz, że masz zamiar urzą-
dzić sobie teraz wieczorne leniuchowanie. Ona jednak nie
przepada za tobą, ponieważ nie sprzątasz klatki schodowej
z tym samym co ona zapałem, więc odburkuje: „Lepiej by
posprzątała, zamiast się lenić!”.

Od ciebie zależy, jaką liczbę informacji otrzyma otocze-
nie, a ile musi sobie dopowiedzieć. Jeśli nie przywiązujesz
zbyt wielkiej wagi do interpretacji swoich słów przez innych,
wystarczy powiedzieć: „Teraz urządzę sobie wieczorne le-
niuchowanie”, ale jeśli chcesz, by druga osoba dokładnie wy-
obraziła sobie, co w rzeczywistości masz zamiar przedsię-
wziąć, nie pozostaje ci nic innego, jak sprecyzować swoją
wypowiedź: „Teraz urządzę sobie wieczorne leniuchowanie
i położę się zaraz do łóżka. Po takim nawale pracy w minio-
nym tygodniu naprawdę sobie na to zasłużyłam”.

Ponadto nie sposób nie zauważyć, do jak niekorzystnych
skutków taki brak precyzji w wypowiadaniu się może doprowa-
dzić, zwłaszcza gdy mamy jakiś problem i pomijamy w naszej
wypowiedzi to, co mogłoby nam być pomocne, i nie odwołuje-
my się do naszej wiedzy ani pozytywnych doświadczeń, nie
wykorzystujemy też umiejętności, które bez wątpienia po-
siadamy. W ten sposób blokujemy się, zamiast uruchomić
nasz potencjał. Przypominasz sobie rozdział o blokadzie my-
ślowej? Jeżeli odetniesz wszystkie drogi, założysz klapki
na oczy, to niechybnie wpadniesz w stres. Mając przed sobą
na pozór tylko jedną drogę, dążymy wprost ku blokadzie my-
ślowej i uczuciu „kluski w gardle”.
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ZNIEKSZTAŁCANIE

Odtwarzanie w pamięci wcześniejszych spostrzeżeń kryje
w sobie rozmaite zasadzki. Niektóre przeżycia ulegają bowiem
w trakcie tego procesu przemianie, zostają upiększone lub wy-
olbrzymione. Ani się obejrzymy, a już zdobytemu niegdyś
przez nas doświadczeniu zostaje nadany niewłaściwy wymiar.

Spotykasz na ulicy przelotnie poznaną osobę, pozdra-
wiasz ją, ale ona się nie odkłania. Żadnego uśmiechu, żadne-
go skinienia głową. To cię poirytowało. Kilka dni później do-
strzegasz swojego kuzyna, idącego drugą stroną ulicy.
Machasz do niego ręką, a on pozdrawia cię jedynie jakby
od niechcenia. Zaczynasz się zastanawiać: „Co się stało?”.
Pytasz się w duchu: „Czy jestem trędowata?”.

Stajesz się bardziej powściągliwa w swoich reakcjach. Wi-
dząc na przystanku swoją sąsiadkę, panią Mayer, odwracasz
się i wsiadasz do autobusu innymi drzwiami. Wkrótce docie-
ra do ciebie przekazana przez otoczenie wiadomość, że „sta-
łaś się dziwna”.

Czy nie należało inaczej tego wszystkiego zinterpreto-
wać? Najprawdopodobniej znajoma i kuzyn byli po prostu po-
grążeni we własnych myślach. Wiedząc o tym nie zmieniłabyś
swojego zachowania wobec pani Mayer, wsiadłabyś tymi sa-
mymi drzwiami do autobusu, a ona, jak zawsze, ucięłaby so-
bie z tobą pogawędkę, opowiadając ze wszystkimi szczegóła-
mi o swoich wnukach i psie. Wprawdzie nigdy cię to
specjalnie nie interesowało, ale twój obraz świata pozostałby
nienaruszony.

Takie niewinne zdarzenia zostają we wspomnieniu prze-
wartościowane i otrzymują nowe znaczenie. W rezultacie
zmienia się twoje zachowanie, tak że teraz prowokujesz sytu-
acje potwierdzające tę zniekształconą interpretację. Sugestie
przyjaciół, że być może są to jedynie twoje wymysły, odrzu-
casz z całym przekonaniem – mogłabyś wykrzyczeć im prosto
w twarz: „Ja przecież codziennie tego doświadczam!”.
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Nic na tym świecie nie jest jednak z gruntu złe. Stąd też
pewne aspekty takich zniekształceń mogą się stać pożywką
dla wyobraźni. Bez tego nie byłoby wizji ani wynalazków.
Prawdopodobnie nadal tkwilibyśmy jak Rudi i Mandy w Ne-
andertalu.

Odnieśmy to przekonanie do naszego tematu. Jak często
zniekształcenia przeszkadzały ci dotąd w codziennym życiu?
Czy ograniczały na przykład twoją swobodę w postrzeganiu
otoczenia? Prawdopodobnie wiele rzeczy zostało za ich spra-
wą wymazanych. To z kolei prowadziło do pomijania aspek-
tów, które inni uznają za istotne, aspektów, które pomogły-
by ci może w nawiązaniu bliższego kontaktu z nieznajomą
rozmówczynią. Nakładają się na to własne negatywne prze-
życia, w okamgnieniu podnoszone do rangi ogólnie obowią-
zujących reguł, w myśl stwierdzenia: „Skoro ten już tak
na mnie patrzy, o nie mam najmniejszych szans”. Znów coś
zniekształciliśmy, bo któż może wiedzieć, co rzeczywiście
się kryje za wyrazem twarzy, który zinterpretowaliśmy jako
nieprzyjazną minę.




