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Aktywne słuchanie nie jest łatwe. Szczególnie dziś, gdy żyjemy tak szybko, gdy chcemy uzyskać 

interesującą nas informację w kilka sekund, sztuka ta udaje się tylko nielicznym. 

A jednak warto próbować. Słuchać aktywnie to wejść w relację, to skupić się na drugiej osobie. Tylko 

tak możemy ją dobrze poznać i zrozumieć. A przecież to podstawa sukcesu każdego 

przedsiębiorstwa! 

Jak słuchać aktywnie? 

 Nie zakładaj, że wiesz, co czuje Twój rozmówca. Nawet jeśli wydaje Ci się, że wiesz kim jest. 

Nawet gdy uważasz go za przeciętnego reprezentanta tego typu ludzi. Nawet, gdy czytałeś o 

takich jak on. Założenie, że już wiesz kim jest, sprawi  że wszystkie jego słowa i zachowania 

będziesz interpretować po swojemu. 

 Nie pędź. Nie próbuj od razu dotrzeć do sedna sprawy. Zrelaksuj się i daj Wam chwilę czasu. 

Twój rozmówca może sam nie wiedzieć, co myśli lub czuje. Może dotąd nie zastanawiał się 

nad tym? Może sam musi dać sobie chwilę na poukładanie tego w głowie? 

 Pozwól mu mówić. Często rozmówca krąży wokół tematu i nie od razu przechodzi do sedna. 

Dopiero gdy czuje się bezpiecznie, zaczyna zbliżać się do tego, o co naprawdę mu chodzi. 

 Przyjmij właściwą postawę. Staraj się stać lub siedzieć na równi z mówiącym. Patrz na niego. 

Utrzymuj kontakt wzrokowy, potakuj, chrząkaj. Dawaj oznaki, że słuchasz. 

 Nie przerywaj ciągłej wypowiedzi. Aby Ci nic nie umknęło notuj sobie hasłowo, o co będziesz 

chciał dopytać. Rób to jednak szybko i tak, by nie przerywać ciągu wypowiedzi. Jeśli pada 

niezrozumiałe słowo lub sformułowanie możesz je powtórzyć zawieszając głos jak przy 

pytaniu, żeby rozmówca mógł naprowadzić Cię na właściwą myśl. Gdy wypowiedź jest 

dłuższa, gdy rozmówca zawiesza głos można pomóc mu zadając pytania otwarte, czyli 

zaczynające się od: „Jak...”, „Dlaczego…”, „W jaki sposób…”, „Skąd…” itp. 

 Nie poprawiaj błędów językowych. Jeśli rozmówca mówi „poszłem”, to nie czas by uczyć go 

polszczyzny. 

 Unikaj kończenia zdań za rozmówcę. Nie oceniaj tego co mówi. 

 Aby upewnić się, że dobrze zrozumiałeś sięgaj po parafrazę (Czy dobrze, rozumiem, że przez 

…. rozumie pan….?) oraz podsumowanie (Chciałem się upewnić, czy dobrze zrozumiałem. 

Jest pan z nas niezadowolony, bo…). 

 Ćwicz! 


