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• wiedza lub stereotypy
• wyobraźnia, abstrakcyjne 

myślenie
• zdrowy rozsądek 
• logika
• ARGUMENTY

• pamięć osobnicza
• EMOCJE
• WRAŻENIA
• SYMBOLE
• NAWYKI

• pamięć gatunków
• instynkty
• FIZJOLOGIA

(kora mózgowa)
UMYSŁ

“MÓZG SSAKA”
(małpi rozum)

“MÓZG GADA”

7-28% czasu

100% czasu

52-93% czasu

Co wpływa na komunikację?
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§ Nie każda czynność umysłowa jest 
myśleniem, powszechne „myślenie” to raczej 
rozpamiętywanie

§ Jeżeli nie musimy myśleć, to nie myślimy

§ Nasz mózg stara się przekształcić każdą 
czynność, którą wykonujemy 
w nawyk („oszczędność glukozy”)– dotyczy 
to zarówno czynności jaki 
i schematów myślowych (systemów, obrazu 
świata, przekonań)

§ Bardziej reagujemy na to, co widzimy a nie 
na to, co słyszymy

Konsekwencje 





Myślenie a komunikacja 

EMOCJE
wrażenia, symbole, reakcje odruchowe 

(SYSTEM 2)

(SYSTEM 1) 

Daniel Kahneman „Thinking, Fast and Slow” 
(pol. „Pułapki myślenia”), 2011

ok. 2600 bps

ok. 4 mld bps

LOGIKA
wiedza, wyobraźnia, myślenie abstrakcyjne, 
zdrowy rozsądek, argumenty



Myślenie a komunikacja 

ok. 2600 bps

ok. 4 mld bps

LOGIKA

EMOCJE

Daniel Kahneman „Thinking, Fast and Slow” 
(pol. „Pułapki myślenia”), 2011



Myślenie a komunikacja 

ok. 2600 bps

ok. 4 mld bps

LOGIKA

EMOCJE

Ton głosu
38%

Słowa 7%

Fizjologia
55%

Komunikacja bezpośrednia

Ton głosu
84%

Słowa
16%

Komunikacja głosowa

Daniel Kahneman „Thinking, Fast and Slow” 
(pol. „Pułapki myślenia”), 2011



Filtry komunikacji

„Myślenie człowieka, to, jak 
postrzega on słowa i jak je 
interpretuje oraz jak dobiera 
swoje zachowania, zależą od 
indywidualnych  
uwarunkowań danej osoby.”

Temperament 

Osobowość

Wzorce kulturowe 
i role społeczne

Charakter
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Jaka jest moja natura?

Jak wypada się w tym miejscu i gronie 
zachowywać i komunikować?

Jak zdecyduję się zachować 
i komunikować?



Osobowość: „Psychologiczny autoportret”

Oldham – Morris 
„Twój psychologiczny autoportret” 
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Wskazówki do komunikacji
1. Dostojnienie Znalezienie „wspólnego 

języka”, dobór sposoby 
komunikacji do typu i 
relacji z drugą osobą

”oswojenie gada”, 
zapewnienie 
bezpieczeństwa drugiej 
stronie, posługiwanie się 
”jego/jej” językiem

2. Kontrakt OBT = Outcome Based
Thinking – co chcemy 
osiągnąć, jaki jest nasz cel

Zaangażowanie umysłu 
w miejsce tlących się 
ciągle emocji 

3. Uwaga na punkty 
zapalne

Cechy osobnicze, które 
zamykają drogę do 
porozumiewania się

Co może wzbudzić 
niepotrzebne emocje w 
miejsce racjonalnego 
myślenia

4. Porozumienie „bez 
przemocy”

Szczerość i troska w/w

5. Pomost w przyszłość Ustalenie „punktu 
zaczepienia” na 
przyszłość



ŚLAD
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


