
Spotkanie I Proces komunikacji

Element VI Zrozumienie



,,Twoje życie staje się lepsze tylko, kiedy Ty stajesz się lepszym.” 
- Brian Tracy
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Szanowny czytelniku,

cieszę się niezmiernie, że wybrałeś metodę Neo Sea® jako ścieżkę swojego rozwoju. Abyś mógł z łatwością poruszać  
się po naszych spotkaniach, wyjaśnię ci pokrótce, jak są zbudowane.

Zeszyt, na który patrzysz, jak również wszystkie pozostałe, skonstruowany jest według tego samego schematu. 
Wszystko po to, abyś mógł komfortowo i efektywnie korzystać z wiedzy w nim zawartej. 

Pierwsza część każdego spotkania, to wiedza teoretyczna z danego zagadnienia – informacje istotne  
do jego zrozumienia, życiowe przykłady.

W drugiej części czeka na ciebie praktyka – specjalnie skonstruowane, autorskie ćwiczenia mające na celu utrwalenie 
zdobytej wiedzy, ale również poznanie siebie. W pierwszej kolejności definiujesz temat i dokonujesz autodiagnozy  
w obszarze poruszanego zagadnienia. Następnie określasz cel, do którego chcesz zmierzać, aby finalnie  
móc wykorzystać narzędzia przygotowane dla jego osiągnięcia. Niektóre z ćwiczeń wymagają uzupełnienia  
w tradycyjny sposób, czyli metodą papier-ołówek, niektóre zajrzenia w głąb siebie i uświadomienia sobie zachodzących  
w tobie procesów. Wszystkie jednak służą twojemu rozwojowi i poznaniu siebie, więc wykonuj je sumiennie i szczerze.

Zatem szerokiej drogi u boku Wędrowca i Geniusza oraz lekkości w sercu i umyśle!
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Poziomy pracy z elementarzem
Wiedza, którą ci przekazuję, przepływa na kilku poziomach, dzięki czemu możesz jeszcze więcej otrzymać  

w sposób najbardziej dla ciebie dogodny. Elementarz zawiera ikony symbolizujące, na jakim poziomie pracujemy.

Wiedza

Na tym poziomie zdobywasz wiedzę  
w postaci teorii.

ABC Ćwiczenia

Ta część przygotowuje cię do rozpoczęcia 
pracy nad wprowadzeniem zmian na 
czterech płaszczyznach: definicji, diagnozy, 
celu, narzędzi do wdrożenia oczekiwanych 
zmian.

A B C Diagnoza

Pozwala poznać siebie oraz obszary,  
w których chcesz wprowadzić zmiany.

Cel

W tym poziomie wyznaczasz zakres 
transformacji, których chcesz dokonać, 
wyznaczasz cel, do którego będziesz dążyć.

Narzędzia

Pozwolą ci na wprowadzanie zmian  
oraz osiągnięcie wcześniej ustalonego  
celu w jasny i prosty sposób.

Historia

Poznajesz prawdziwe historie ludzi, którzy 
rozpoczęli zmiany w swoim życiu z Neo Sea®.

Precyzuje temat, z którym pracujesz. 

Definicja

Ta ikonka informuje cię, że przyszedł moment  
na chwilę relaksu – daj odpocząć umysłowi  
i ciału. 

Odpoczywasz 

Technika

Ścieżka dźwiękowa, która ułatwi ci wejrzenie  
w głąb siebie i pomoże zainicjować zmiany.

Porządkuje zdobytą wiedzę i pozwala określić
poziom dalszych oczekiwań.

Podsumowanie

Plan pracy

Przedstawia oczekiwania co do spotkania
i jakie przyniesie tobie korzyści.
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Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.

Element VI Zrozumienie - Spotkanie 1 Proces komunikacji

Plan pracy
Plan twojej pracy:

1. Charakterystyka procesu  

komunikowania się

• cechy procesu komunikacji międzyludzkiej

• właściwości komunikacji interpersonalnej

2. Szumy komunikacyjne

• lokalizowanie zakłóceń

3. Błędy w komunikowaniu

4. Funkcja komunikacji niewerbalnej

• spójność mowy werbalnej z mową ciała

• płaszczyzny przepływu komunikatów

5. Skuteczne komunikowanie

• komunikat Ja

• zapobieganie utracie motywacji

6. Utrwalenie nowej wiedzy

7. Ćwiczenia.

Wiesz, że umiejętność komunikowania się w życiu codziennym  
i to w różnych relacjach jest niezwykle istotna. Poprzez 
komunikat wyrażasz to, co czujesz, swoje zdanie, potrzeby  
i oczekiwania.
Komunikowanie się jest procesem społecznym, ma charakter 
dynamiczny (nadawca – kanał komunikacji - odbiorca),  
jest procesem, który trwa od urodzenia, a więc ma cechę 
ciągłości. To także symboliczność, gdy posługujesz się znakami 
i symbolami (flaga narodowa, znaki drogowe). Symbolami  
są także słowa i dźwięki, dzięki którym budujesz wyobrażenie 
odbiorcy (miłość, radość, usługa, dom). Symbole określają rzecz 
lub ideę. Jest to proces nieodwracalny – nie możesz cofnąć słów, 
czy zmienić formy tego, jak coś przekazałeś komunikat drugiej 
osobie.

Proces komunikowania się to spotkanie, w którym poznasz cechy 
i właściwości komunikatu, a także czynniki, które negatywnie 
wpływają na jego odczyt przez odbiorców, czyli osoby  
z twojego otoczenia. Poznasz siłę komunikatu niewerbalnego 
oraz sprawdzisz, jak przekazać informację, aby była ona zgodna 
z twoją intencją i jednocześnie właściwie zrozumiana przez 
odbiorcę.
W kolejnej części sprawdzisz jak dotychczas wykorzystywałeś 
swoją komunikację i czy zwracałeś uwagę jak z niego korzystasz 
– zarówno, jako adresat, jak i nadawca.
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Zanim zaczniesz pracę z metodą Neo Sea®, zastanów się nad poniżej wypisanymi kwestiami  
i zapisz swoje odpowiedzi. To ważne, bo stanowi to pierwszy kontakt z sobą samym w pracy  

z elementarzem i zeszytem ćwiczeń.

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.

1. Wypisz wszystkie myśli, które przychodzą ci teraz do głowy, a które mają związek z procesem komunikacji. 
Zapisz to, co już wiesz w tym temacie. Nie analizuj ich po prostu wypisz.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Zapisz informacje, których jeszcze potrzebujesz, aby z każdą chwilą stawać się bardziej świadomym 

człowiekiem w aspekcie tematu spotkania. Zapisz, dlaczego jest to dla ciebie ważne, co może się w twoim 

życiu zmienić, kiedy nabędziesz kolejną wiedzę w tym temacie. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Określ i zaznacz na skali poniżej poziom swoich potrzeb w aspekcie tematu spotkania. 

1 – całkowity brak potrzeb, 10 – najwyższy poziom potrzeb.

4. Określ i zaznacz na skali poniżej swoją gotowość do realizacji tematu i wprowadzania zmian. 

1 – całkowity brak gotowości, 10 – najwyższa gotowość.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Wiedza
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Proces komunikacji odbywa się na różnych poziomach,  
przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone 
skutki.

Zadania procesu komunikacji

• pozwala wyrażać myśli, przekonania, pragnienia, emocje,  
  co należy do naturalnych potrzeb człowieka
• służy budowaniu relacji
• wpływa na kształtowanie postawy 
• pozwala budować poczucie własnej wartości
• umożliwia przepływ informacji, co ułatwia wymianę poglądów 
 dzięki niej jest możliwe wydawanie poleceń i wyrażania      
 oczekiwań
• pozwala stawiać fundamenty współpracy i osiągać zamierzone   
  cele
• służy perswazji
• dzięki niej określamy swoją przynależność do grupy bądź       
  własną pozycję w związkach
• umożliwia definiowanie własnego „ja”

Właściwości komunikacji:

Jest  nieunikniona. Obywa się nieustannie, bez twojej woli  
i dyspozycji.  
Ma wyraźny cel. Nadawca przekazuje sygnały zgodnie  
ze swoimi intencjami
Jest procesem nieodwracalnym. Wypowiedzianych słów, 
czy pewnego zachowania nie można cofnąć, a jedynie załagodzić 
wysłane komunikaty.

Komunikat najczęściej kojarzy się z wymianą informacji,  
która odbywa się na polu zewnętrznym: między nadawcą  
i odbiorcą. Jest odbierany głównie przez dwa podstawowe 
ludzkie zmysły: wzrok i słuch.

Pojęcie „komunikowanie” pochodzi od łacińskiego 
czasownika communico, communicare, co oznacza: 
uczynić wspólnym, połączyć, przekazać wiadomości, 
naradzać się.

Komunikat, przekaz informacyjny - tekst (system złożony 
z wyrażeń danego języka), z przyporządkowaną mu materialną 
realizacją w postaci procesu fizycznego (sygnału) w medium 
transmisyjnym (komunikat czynny) lub stanu układu fizycznego 
(zapisu) na nośniku danych (komunikat bierny), przekazany 
przez nadawcę komunikatu odbiorcy komunikatu.

Komunikacja – proces porozumiewania się jednostek, 
grup lub instytucji.

Informacja – istotna treść przekazana w formie komunikatu.

Informacja zwrotna – treść odnosząca się do faktów i zdarzeń 
z udziałem odbiorcy, której celem jest wskazanie mocnych stron 
i walorów odbiorcy oraz jego obszarów działania, wymagających 
korekty i wzmocnienia, a w konsekwencji wdrożenia.

Cel komunikacji – wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, 
informacjami i ideami.
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• poziom zmęczenia 
• nieadekwatne do sytuacji emocje 
• komunikacja równoległa - rozmówcy prowadzą równocześnie 
kilka wątków rozmowy lub rozmawiają też z innymi osobami, 
chociażby przez telefon
• wybiórczość uwagi - koncentrowanie się jedynie na niektórych 
informacjach zamiast na całokształcie komunikacji (przykładem 
może być w tym przypadku tendencyjne filtrowanie informacji 
- niedostrzeganie jednych, przy równoczesnym uwypuklaniu 
znaczenia drugich)
• brak spójności (kongruentności) pomiędzy komunikacją 
werbalną i niewerbalną

Nie zawsze odbiorca odczytuje przekazany komunikat 
w sposób, w jakim wyemitował go nadawca. Mówimy wówczas, 
iż w procesie komunikacji wystąpiły zakłócenia. Przyczyny takiej 
sytuacji mogą być różne. 
Nadawca mógł swoje myśli, zamiary, uczucia wyrazić w sposób 
niezbyt jasny lub niezrozumiały dla odbiorcy. Taki stan rzeczy 
nie tylko utrudnia porozumienie między ludźmi, ale również 
powoduje znaczne zniekształcenie treści, których dany 
komunikat dotyczy.

Szum komunikacyjny

Zjawisko to nazywamy szumem w komunikacji 
interpersonalnej, którym są czynniki utrudniające percepcję 
przekazu zawartego w komunikacie. Można wyodrębnić szumy 
o charakterze zarówno fizycznym - hałas, zbyt duża odległość 
i psychologicznym - zmęczenie, zaburzenia koncentracji uwagi, 
wady analizatorów zmysłowych, itp.
Niezależnie od tego podziału, wyróżnia się też następujące 
rodzaje szumu informacyjnego (Stewart, 2008):

• utrudnienia percepcyjne (hałas, zbyt duża odległość, niewyraźny 
przekaz)
• wybiórczość lub zaburzenia koncentracji uwagi
• wykonywanie różnych czynności podczas komunikacji 
• brak umiejętności decentracji (przyjęcia perspektywy 
rozmówcy) 
• różnice kulturowe i językowe
• stereotypy - chętniej słuchamy osób o wysokim statusie 
społecznym, tj. jeżeli rozmówca posiada określone cechy 
wskazujące na jego wysoki status społeczny, wówczas 
poświęcimy mu więcej uwagi, okażemy więcej uprzejmości  
i chętniej zgodzimy się z jego poglądami, z kolei niestety 
często w sposób diametralnie inny będziemy traktować osobę,  
której status społeczny jest niski

• przeciążenie informacyjne – natłok informacyjny 
(zbyt duża ilość przekazywanych w komunikacie 
informacji)
• samopoczucie
• stan zdrowia
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Błędy w komunikacji

Każdy może popełniać błędy, które wpływają na jakość 
komunikacji z rozmówcą i utrudnią porozumienie. Takimi 
błędami mogą być:
• postawa wyrażająca brak zainteresowania tym, co druga osoba                                                                                                                                            
  ma do przekazania
• brak kontroli nad tym, aby rozmówca otrzymał dostatecznie                                                                                                                
  dużo czasu, aby się wypowiedzieć
• nadawca ignoruje psychologiczne potrzeby, które odbiorca     
  chce przekazać
• myślenie o czymś innym w trakcie rozmowy
• przerywania i wtrącanie swoich komentarzy, dobrych rad
• lekceważenie zdania odbiorcy – pozycja z góry („wiem lepiej”,                                                                                                                                         
  „już ja ci pokażę, gdzie twoje miejsce”)
• włączanie się do emocjonalnej dyskusji, uleganie emocjom,                                            
   wyrażane poprzez podnoszenie głosu 
   (brak emocjonalnych granic)
• ocenianie, krytykowanie i pouczanie rozmówcy 
• szantażowanie rozmówcy celem zmuszenia go do zmiany                                                                                             
  stanowiska
• przedwczesne przypuszczenia i hipotezy, co do tego, 
  co rozmówca ma do powiedzenia, jakie jest jego stanowisko 
• blokowanie samodzielności w podejmowaniu decyzji
• pocieszanie pozbawione racjonalnej oceny – „będzie dobrze”
• fantazjowanie powodujące mnogość wątków
• blokady językowe – wulgaryzmy, obce słowa jako próba                                                                                                                            
  dominacji nad rozmówcą
• bariery kulturowe

Szumy w procesie komunikowania się powodują zakłócenia,  
które w konsekwencji bywają przyczynkiem do konfliktu. 
Świadomość istnienia i zdolność przewidywania czynników 
sprzyjających zafałszowaniu przekazu i intencji nadawcy, 
pozwala obu stronom dialogu zachować czujność i wzmożoną 
koncentrację podczas ważnych rozmów.

Jako człowiek, jesteś istotą społeczną. Żeby funkcjonować  
we wspólnocie musisz porozumiewać się z innymi ludźmi 
i rozumieć swoje komunikaty. Jest to podstawa kontaktów 
międzyludzkich. Dzięki tej umiejętności masz możliwość 
wymiany myśli i współdziałania. 
Gdy komunikujesz się rzadko z osobami z otoczenia, może 
prowadzić to do osamotnienia i poczucia niezadowolenia z życia, 
a nawet wrogości do świata zewnętrznego. Ów niski poziom 
porozumienia może wynikać z zakłóceń spowodowanych 
faktem, że komunikat to nie tylko słowa. Są to również gesty, 
mimika, ton głosu, a więc komunikacja niewerbalna.

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna to kluczowy składnik procesu 
porozumiewania się, ponieważ aż ok. 80% informacji  
przekazujesz za jej pośrednictwem. Zdarza się, że jesteś 
nieskuteczny w kontaktach międzyludzkich, czy w wykonywanej 
przez siebie pracy i nie wiesz, co jest tego przyczyną.  
Winą za to można obarczyć niewerbalną stronę twoich 
wypowiedzi: mimikę, gesty, postawy. 
Niewłaściwe ich używanie może spowodować, że znudzisz, 
zranisz, zdenerwujesz czy obrazisz rozmówcę, mimo  
że komunikat słowny będzie bez zarzutu. A przecież chodzi  
ci o coś wręcz przeciwnego: o zyskanie uwagi, zainteresowania, 
zaufania, sympatii, zachęcenie do dalszej rozmowy. Dlatego,  
tak ważna jest wiedza na temat tego, jak wspierać swoje 
komunikaty niewerbalnymi sygnałami, czyli samoświadomość 
ciała.
Komunikowanie się bez użycia słów pełni niezwykle ważną 
funkcję w procesie porozumiewania się. Ten typ komunikacji 
jest niejednokrotnie wskazówką dla odbiorcy jak interpretować 
wypowiedź, jeśli jest ona np. niespójna czy niezrozumiała. Potrafi 
także obnażyć nieszczerość czy faktyczne emocje nadawcy.
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Warto zatem zwrócić uwagę na istotę współdziałania mowy 
werbalnej z mową ciała. Każdy przekaz treści, komunikowanej 
za pomocą słów, powinien znaleźć potwierdzenie w mimice 
i gestach, które mu towarzyszą. W przeciwnym razie, 
rozkodowany przez odbiorcę komunikat nie odda twoich 
intencji, co w konsekwencji odwiedzie cię od celu. Spójność 
mowy werbalnej i niewerbalnej zdecydowanie świadczy  
o wysokim poczuciu własnej wartości, a także kompetencjach  
i doświadczeniu w prezentowanym stanowisku, kształtując 
twój wizerunek eksperta. Ten element odgrywa szczególną rolę  
w procesie przepływu informacji zwrotnej, szczególnie ważnej 
dla twojego rozwoju osobistego i zawodowego. Więcej o funkcji 
feedbacku dowiesz się w spotkaniu Neo Sea® Biznes.

Knapp wyróżnia następujące funkcje komunikatów 
niewerbalnych:

• powtarzanie – pozawerbalnie także przekazujemy informacje 
zawarte w komunikacie słownym, np. gest, za pomocą którego 
wskazujemy wnętrze pomieszczenia – „proszę wejść”
• zastąpienie – zamiast mówić, używamy języka ciała  
do wyrażenia tego samego co mogliśmy określić słowami,  
np. skinienie głowy – zamiast mówienia „dzień dobry”
• regulacja konwersacji – porządkowanie wypowiedzi  
w określoną kolejność
• akcentowanie – podkreślanie gestami, mimiką, postawą 
przekazu słownego, np. określone ruchy rąk, kiwanie głową
• maskowanie – zachowania niewerbalne ukrywają prawdziwe 
emocje, myśli, przekonania, np. próby ukrycia kłamstwa

Proces komunikowania przebiega według schematu: nadawca 
– kodowanie informacji – kanał przekazu – odbiorca – 
rozkodowanie informacji. Jak widzisz, każda twoja wypowiedź 
ulega zakodowaniu. 

Kod może być trudny, ale także może z łatwością i bardzo 
konkretnie wyrażać twoje myśli. Jeżeli użyjesz kodu, którego 
rozmówca nie będzie w stanie zrozumieć, proces komunikacji 
na pewno będzie utrudniony, ponieważ odbiorca będzie miał 
problem ze zrozumieniem tego, co chcesz mu przekazać.
Dlatego, tak ważne jest zadbanie o to, czy komunikat jest jasny  
i konkretny i czy świadomie używasz słów, które w uproszczony 
sposób zobrazują to, co chcesz powiedzieć. Jeżeli skupiasz  
się na tym, by kodować zamiast komunikować wprost,  
nie powinieneś się dziwić czy mieć do kogokolwiek pretensji,  
że nie zostałeś prawidłowo zrozumiany. Należy wziąć pod uwagę 
fakt, że druga strona dialogu może nie posiadać dostatecznych 
umiejętności, lub może zabraknąć czasu, czy wręcz woli  
na rozwikłanie wszystkich niuansów twojej wypowiedzi. 
Nie zapominaj o szumach komunikacyjnych, które właśnie 
tutaj znajdują swoje odzwierciedlenie. Im prostszy i bardziej 
konkretny jest twój przekaz, tym jest skuteczniejszy.
Ten mechanizm zawsze działa w dwie strony. Jeśli ty jesteś 
konkretny w komunikacie wobec innych, tak samo konkretnego 
komunikatu możesz oczekiwać. 
Dlatego należy nie tyle koncentrować się na odbiorcy  
(co on robi, jak słucha), ale na samym procesie komunikowania. 

Zanim jednak to się stanie, warto abyś zadał sobie bardzo 
istotne pytania:
1. Czy ty, tworząc swój komunikat chciałbyś, aby był zrozumiały 
dla ciebie?
2. Czy ty, tworząc swój komunikat chciałbyś, aby był zrozumiały 
dla odbiorcy?

| 10 | 
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Koncentracja na wypowiedzi, a także spójność przekazu 
słownego z mową niewerbalną znajduje także swoje 
uzasadnienie w teorii F. Schulza von Thune’a, który określa 
umiejętność słuchania „czworgiem uszu”. To wiedza 
istotna i pomocna w przypadku analizowania sytuacji,  
w których twoje intencje nie spotkały się ze zrozumieniem 
drugiej strony dialogu. Oznacza to, że rozmówca mógł 
odebrać komunikat na płaszczyźnie innej, niż ta, na którą 
został on skierowany. Obie strony dialogu powinny 
mieć świadomość, że ich dialog porusza się po czterech 
płaszczyznach:

rzeczowej – to najbardziej konkretna płaszczyzna, 
na której informacja wysłana zostaje odebrana  
bez uszczerbku na intencji
ujawniania siebie – zdradza osobowość i poglądy, 
opiera się w dużej mierze na postawie Ja, często 
komunikat przykrywa maska tuszująca lęk, wpływając 
negatywnie na relacje
relacji – to płaszczyzna, na której akcentujemy 
nastawienie do odbiorcy, dbając o wzajemne relacje  
lub je lekceważąc
apelu – w tym przypadku komunikat zostaje wysłany  
lub odczytany jako próba wywierania wpływu,  
do wykonania lub odwiedzenia od określonej czynności

Mając świadomość procesu przepływu informacji 
oraz zagrożeń odbioru, które się pojawiają, warto 
zadbać o styl przekazu komunikatów, posiłkując  
się gotowymi rozwiązaniami, jakie podpowiada 
literatura przedmiotu. Istotnym czynnikiem jest także 
rozpoznanie modelu osobowości rozmówcy, ponieważ 
dobór nieodpowiedniego komunikatu i jego niewłaściwa 
konstrukcja, mogą zmienić kierunek jego przepływu,  
a w konsekwencji spowodować jego dotarcie  
do niewłaściwej płaszczyzny odbioru. 

Ponadto, na uwagę zasługują komunikaty zawierające treść,  
która dla odbiorcy może okazać się nieprzyjemna. To informacje, 
w których chcesz przekazać uwagę.  Warto zastosować wówczas 
konstrukcję, która mimo negatywnego zabarwienia będzie 
silna empatycznie i nie pozwoli odbiorcy utracić motywacji  
do dalszego dialogu. Z pomocą przychodzi skuteczny komunikat 
Ja, w którym ciężar odpowiedzialności przejmujemy na siebie, 
odnosząc się do naszych uczuć, np.  „Było mi bardzo smutno, 
kiedy dowiedziałam się, że nie dotrzymasz umowy wspólnego 
zorganizowania urodzin dzieci, w konsekwencji czego przytłoczył 
mnie nadmiar obowiązków”. W kontrze, mógłbyś zastosować 
komunikat Ty: „Jak zwykle mnie zawiodłaś”, lecz ten byłby  
nie tylko oceniający, ale także konfliktogenny. 

Ważnym elementem komunikacji jest także styl porozumiewania 
się z dziećmi. Jak już wiesz z poprzednich spotkań, na etapie 
dorastania, młody człowiek nabywa wiedzę i doświadczenie 
obserwując otoczenie. Pierwszym sygnałem do naśladowania 
będzie dla niego zatem sposób komunikowania się dorosłych 
w jego otoczeniu. Kiedy natomiast sytuacja wymaga zwrócenia 
uwagi dziecku, istotnym jest, aby wskazać mu działanie,  
w którym uczestniczyło, a także jego zarówno pozytywne,  
jak i negatywne konsekwencje. Cennym elementem wypowiedzi 
jest także wskazanie alternatywy, inspiracji do poszukiwania 
nowych, lepszych rozwiązań. Dzięki takiemu modelowi 
informacji, dziecko nie traci motywacji do działania i chętniej 
otwiera się na nowe propozycje. Z biegiem czasu nabywa 
także umiejętność rozróżniania dobrych i złych zachować, 
uczy się także samodzielnego wyciągania wniosków. To także 
najskuteczniejsza metoda budowania poczucia wysłanej wartości 
i podtrzymywania wysokiej motywacji.

Jeśli zadbasz właśnie o to, by być zrozumiałym, to na pewno 
odbiorca sam będzie dokładał starań, aby wysłuchać tego,  
co masz do powiedzenia.
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ABC Ćwiczenia

Ciągle nadajesz komunikaty, nie tylko za pomocą słów, 
ale także poprzez twoją mowę ciała. Ludzie zazwyczaj 
nie zdają sobie sprawy, że mowa niewerbalna stanowi 
olbrzymi procent informacji, jakie przekazują innym 
osobom. Nie musisz otwierać ust, aby wyrazić swój 
stosunek do kogoś, czy do jakiejś sytuacji, emocje,  
czy towarzyszące ci odczucia. 
Nieustannie również komunikujesz się sam ze sobą. 
Rozmawiasz w swoim wnętrzu za pomocą myśli  
i przekonań, które pojawiają się w twoim umyśle.  
Czy kiedykolwiek zwróciłeś uwagę na to w jaki sposób 
rozmawiasz ze sobą? A z innymi ludźmi? Niniejsze 
zajęcia pozwalają na zgłębienie wiedzy w tym obszarze 
i zdobycie narzędzi do tego, aby zarówno twój 
komunikat wewnętrzny jak i zewnętrzny funkcjonował 
na najwyższym poziomie i dawał ci pełnię satysfakcji  
oraz poczucie zrozumienia.

Wędrowiec zakasał rękawy i rozpoczął swoją pracę  
z własnym procesem komunikowania się. Jak zawsze, 
rozpoczął od definicji i dokonania diagnozy.  
Zastanawiał się jak dotychczas wykorzystywał  
ten proces? Czy zwracał uwagę na to, jak z niego korzysta?

Spróbuj razem z Wędrowcem otworzyć  
w sobie przestrzeń do pracy w tym temacie.

Definicja

Definicja1
DEFINICJA PROCESU KOMUNIKACJI
Zdefiniuj czym dla ciebie jest proces komunikowania się.

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

A B C Diagnoza

Diagnoza 1
PROCES KOMUNIKACJI WĘDROWCA  
ZE ŚWIATEM

W jaki sposób komunikujesz się ze światem oraz jak świat 
komunikuje się z tobą.

1) Z kim najczęściej rozmawiasz? Wymień te osoby 
 (co najmniej 5):

1 osoba: ………………………………………………………
2 osoba: ………………………………………………………
3 osoba: ………………………………………………………
4 osoba: ………………………………………………………
5 osoba: ………………………………………………………
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2b) W kolejnych krokach napisz, jakie tematy oni z tobą 
poruszają (zrób ćwiczenie dla każdej z pięciu osób według 
podanego wzoru): 

1 osoba:
Tematy:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2 osoba:
Tematy:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

3 osoba:
Tematy:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

4 osoba:
Tematy:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

5 osoba:
Tematy:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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2a) W kolejnych krokach napisz, jakie tematy z nimi poruszasz 
(zrób ćwiczenie dla każdej z pięciu osób według podanego 
wzoru):

1 osoba:
Tematy:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2 osoba:
Tematy:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

3 osoba:
Tematy:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

4 osoba:
Tematy:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

5 osoba:
Tematy:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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3a) W kolejnych krokach napisz, jakich słów najczęściej 
używasz:

1 osoba:
Słowa:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

2 osoba:
Słowa:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

3 osoba:
Słowa:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

4 osoba:
Słowa:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

5 osoba:
Słowa:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

3b) W kolejnych krokach napisz, jakich słów najczęściej oni 
używają do ciebie:

1 osoba:
Słowa:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2 osoba:
Słowa:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

3 osoba:
Słowa:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

4 osoba:
Słowa:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

5 osoba:
Słowa:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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4a) Jakim tonem mówisz? Jakie są twoje emocje, kiedy z tymi 
osobami rozmawiasz?

1 osoba:
emocje:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2 osoba:
emocje:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

3 osoba:
emocje:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

4 osoba:
emocje:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

5 osoba:
emocje:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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4b) Jakim tonem oni mówią do ciebie? Jakie są ich emocje?

1 osoba:
emocje:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2 osoba:
emocje:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

3 osoba:
emocje:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

4 osoba:
emocje:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

5 osoba:
emocje:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………



6a) W jaki sposób odbierają osoby komunikaty od ciebie  
(jak się czują, kiedy ty z nimi rozmawiasz lub jak myślisz,  
jak się czują):

1 osoba:
1 osoby odbiór komunikatu:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2 osoba:
2 osoby odbiór komunikatu:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

3 osoba:
3 osoby odbiór komunikatu:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

4 osoba:
4 osoby odbiór komunikatu:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

5 osoba:
5 osoby odbiór komunikatu:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

| 17 | Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione..

5) Jakie masz relacje odnosząc się do komunikacji  
z osobami opisywanymi:

1 osoba:
relacje:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

2 osoba:
relacje:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

3 osoba:
relacje:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

4 osoba:
relacje:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

5 osoba:
relacje:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
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Cel

Wędrowiec jest teraz już gotowy na określenie celu w zakresie 
własnej umiejętności komunikowania się.

Zdecyduj, w jakim zakresie jesteś gotowy na zmiany,  
które miałyby nastąpić w twoim życiu.
Możesz przez chwilę przyjrzeć się wykonanym ćwiczeniom. 
Zrób to z poziomu naukowca, jakbyś wyszedł ze swojej roli,  
w której jesteś obecnie i przyjął postać osoby trzeciej. Zanotuj 
swoje spostrzeżenia, uczucia.

Cel 1
PROCES KOMUNIKACJI – OPRACOWANIE CELU 

W jaki sposób odbierasz komunikaty w oparciu  
o wnioski poczynione w diagnozie?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Czego oczekujesz od innych w tym aspekcie?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Co według ciebie jest niezbędne do tego, aby komunikat  
był skuteczny?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Jak chcesz być odbierany przez otoczenie?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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6b) w jaki sposób odbierasz komunikaty od tych osób (jak się 
czujesz kiedy z nimi rozmawiasz):

1 osoba:
twój odbiór komunikatu:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2 osoba:
twój odbiór komunikatu:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

3 osoba:
twój odbiór komunikatu:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

4 osoba:
twój odbiór komunikatu:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

5 osoba:
twój odbiór komunikatu:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Napisz wnioski z wykonanego ćwiczenia:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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Co jest ci potrzebne, aby to zrealizować:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2 osoba:
Co i w jakim stopniu:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Co jest ci potrzebne, aby to zrealizować:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

3 osoba:
Co i w jakim stopniu:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Co jest ci potrzebne, aby to zrealizować:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………..

W jaki sposób chciałbyś jeszcze bardziej usprawnić swój  
komunikat aby był bardziej zrozumiały?

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Ustal, jak chciałbyś być odbierany?

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Do czego dążysz w trakcie  swojego komunikatu?

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Cel 2
CEL DLA NOWEJ KOMUNIKACJI Z OSOBAMI 

Co i w jakim stopniu chcesz poprawić w komunikacji  
z osobami, z którymi pracowałeś podczas diagnozy,  
czego potrzebujesz, aby to mogło zaistnieć.

1 osoba:
Co i w jakim stopniu:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………
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4 osoba:
Co i w jakim stopniu:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Co jest ci potrzebne, aby to zrealizować:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

5 osoba:
Co i w jakim stopniu:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Co jest ci potrzebne, aby to zrealizować:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Po określeniu obszaru, w jakim Wędrowiec chce dokonać zmian, 
przystąpił do pracy nad nim za pomocą podanych poniżej narzędzi, 
które będą wspierać także i twój proces przemiany.
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Narzędzia

Narzędzie 1
DOSKONAŁY KOMUNIKAT GENIUSZA  

Zrób przegląd całego swojego jutrzejszego dnia. Zastanów  
się, w jaki sposób chcesz komunikować się z innymi, jak chcesz, 
aby inni komunikowali się z tobą, a także z innymi osobami. 
Wyobraź sobie doskonały stan łączności. Wyostrz uwagę  
i przywołaj wszystkie szczegóły i odczucia jakie chciałbyś,  
aby ci towarzyszyły w genialnym procesie komunikacji.
Zapisz poniżej uwagi i wnioski ze swojej obserwacji.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Szukaj narzędzi, które pomogą ci wzmocnić łączność  
w komunikacie. Najczęściej dzieje się tak, że kiedy uda  
ci się naprawić własny komunikat (zwłaszcza sposób, w jaki 
porozumiewasz się z samym sobą), wówczas twój przekaz  
jest zdecydowanie bardziej czytelny dla otoczenia. Także ty sam 
lepiej odczytujesz komunikat kierowany do ciebie.
Dlatego, codziennie zwracaj uwagę na to, w jaki sposób 
komunikujesz się ze sobą. Czy słuchasz siebie? Czy rozmawiasz 
ze sobą? Obserwuj siebie.
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Narzędzie 2
UWAŻNOŚĆ NA CO DZIEŃ 

Zwróć uwagę na sposób, w jaki prowadzisz dialog  
z otoczeniem. Przyjrzyj się, jaki jest twój ton, gestykulacja, 
słowa, emocje jakie ci towarzyszą podczas rozmów.  
Zapisz wnioski.
Następnie wygłoś „mowę” przed lustrem, nagraj ją również 
na dyktafon lub telefon (jeżeli masz taką możliwość). 
Obserwuj swoją mimikę, gestykulację, postawę ciała.  
Zapisz wrażenia.

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………………………………………………

Odsłuchaj swoje nagranie. Postaraj wczuć się w rolę twojego 
słuchacza. Jakie wnioski wyciągniesz?

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
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Narzędzie 3
WIECZÓR GENIUSZA

Wędrowiec dowiedział się już wcześniej, że aby poznać swój 
wewnętrzny komunikat potrzebuje prawdziwego spotkania z samym 
sobą. W tym czasie nie może ci nic przeszkadzać, nic nie może 
zakłócać twojej wewnętrznej jedności z twoim wnętrzem. Wykonaj 
kolejne zadanie i spróbuj zagłębić się w siebie.

Podaruj sobie prezent – wieczór wyłącznie w swoim 
towarzystwie. Zapewnij sobie całkowitą izolację - bez dostępu 
do radia, telewizji, telefonu, internetu. Tylko ty. Sam ze sobą. 
Celem tego prezentu, który może przybrać postać wypadu 
za miasto, jest odnalezienie siebie. Przebywanie wyłącznie  
we własnym towarzystwie. 

W pierwszych chwilach może być ci bardzo trudno, istnieje 
prawdopodobieństwo, że pojawi się bunt, zagubienie, 
niepewność. To naturalna reakcja. Kiedy to sobie uświadomisz 
i zaakceptujesz, po pewnym czasie zaczną docierać do ciebie 
z własnego wnętrza informacje, których potrzebujesz – 
odpowiedzi na wszystkie pytania. 
Działania (bądź ich brak) te mają szansę powodzenia wyłącznie 
wtedy, gdy będziesz chciał spędzić ten czas po prostu po to,  
by pobyć ze sobą – bez jakichkolwiek dodatkowych intencji  
czy planów. Sedno tkwi w tym, byś usłyszał, co sam chcesz 
sobie powiedzieć, jednak bez wcześniejszego przewidywania  
czy obmyślania tematów do przemyśleń.

Daj sobie szansę, wyciszenie i relaks. Niech ten wieczór będzie 
momentem, w którym podarujesz sobie siebie.
Zapisz poniżej swoje przemyślenia po wykonaniu tego zadania.
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…………………………………………………………………

TECHNIKA 
- SPOTKANIE W PROCESIE KOMUNIKACJI 
Pamiętaj o odsłuchaniu przygotowanych do tego spotkania 
technik.

Technika

Element VI Zrozumienie - Spotkanie 1 Proces komunikacji



1. Wypisz wszystkie myśli, które przychodzą ci teraz do głowy po spotkaniu ze sobą. Zapisz to, co nowego dowiedziałeś 

się i jak możesz to wykorzystać na co dzień. Nie analizuj ich  po prostu wypisz.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Określ i zaznacz na skali poniżej swoją dalszą gotowość do realizacji tematu i wprowadzania zmian.  
Ustal co może motywować cię do wykonywania ćwiczeń.

1 – całkowity brak gotowości, 10 – najwyższa gotowość

3. Podziękuj sobie za wyjątkowe spotkanie w poznaniu siebie....
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potrafisz:

 • rozpoznać cechy i właściwości komunikatu

• rozróżnić czynniki wpływające negatywnie lub pozytywnie na odczyt 

komunikatów

• zdefiniować pojęcie komunikatu niewerbalnego  

• przekazać informacje aby była ona zgodna z twoją intencją  

i jednocześnie właściwie zrozumiana przez odbiorcę.

Podsumowanie



Odpoczywasz 

„Pisz, by cię zrozumiano, mów, by cię usłyszano, czytaj, by się rozwijać.” 

 – Lawrence Clark Powell

Historia

“Na zajęciach z Neo Sea®, jak zwykle bardzo ciekawe spotkanie, tym razem rozmawialiśmy o komunikacji. No, jasne, że nie tej autobusowej 
czy kolejowej. Zajmujemy się człowiekiem, czyli rzecz o rozmowach. Ja miałam taką przypadłość, że podczas rozmowy kreśliłam na kartce 
esy-floresy. Robiłam to całkiem bezwiednie, automatycznie. Nie zawsze dlatego, że wykład czy rozmowa były nudne, po prostu moje ręce 
domagały się jakiegoś zajęcia. I nie wpływało to zupełnie na moją koncentrację na temat rozmowy, słuchałam i to pilnie, tylko te ręce… 
Nieraz się dziwiłam, dlaczego moi rozmówcy tak podejrzanie patrzą na mnie i szybko kończą rozmowę. Dziwiłam się aż do teraz. Dotarło  
do mnie, że niewinna gimnastyka moich rąk stanowiła przeszkodę w komunikacji. Moi rozmówcy mogli uważać (i często uważali), że rozmowa  
z nimi mnie nudzi. A to była zupełna nieprawda. Teraz staram się zapanować nad moimi niesfornymi rękami i nawet jak biorę długopis  
do ręki, to tylko wtedy, kiedy chcę zapisać coś ważnego. Może to taka zwykła i błaha sprawa, ale dla mnie dość istotna, bo pozwoliła mi zauważyć,  

a także wyeliminować, przeszkody w komunikowaniu się z innymi ludźmi.” 

                                                                                                                                                                                     Zuzanna 
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Po spotkaniu ważne jest, aby odpocząć. Pozwól ułożyć  
się w tobie wiedzy, którą zdobyłeś o sobie samym. Zostaw  
ją na chwilę, nie analizuj, nie myśl o tym. Pozwól jej pracować  
w twojej podświadomości. Żyj swoim życiem, daj odpocząć 
ciału i umysłowi. Ważne przy tym jest to, aby podczas  
tego odpoczynku pić dużo wody, słuchać przyjemnej muzyki, 

spotykać się z ludźmi przychylnie nastawionymi  
do świata, tańczyć lub w inny sposób poruszać 
ciało, wypoczywać aktywnie. Idź na spacer, wsłuchaj  
się w naturę, pobiegaj, medytuj – rób to, co sprawia 
ci przyjemność.  Nie odkładaj odpoczynku na później,  
daj sobie do niego prawo.







Umysł Bezpieczeństwo Przynależność Wartość

Emocje Zrozumienie Twórczość Inspiracje

Metoda Neo Sea® sięga do wiedzy starożytnych mędrców i współczesnych naukowców, 
dostosowując ją do potrzeb współczesnego człowieka. 

Nasze jutro tworzymy bowiem już dziś! 
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