
Rozumiemy się bez słów? 

 

 Czasami istotnie tak jest, że potrafimy zrozumieć przekaz innej osoby bez jakiejkolwiek 

werbalizacji. W trakcie normalnej rozmowy jedynie około 35% informacji przekazywanych jest 

słownie a resztę stanowi już komunikacja niewerbalna, którą określić można jako swoisty, 

równoległy język. I tak, jak każdy język, może być ona słabo lub niedostatecznie rozwinięta 

(dzieci, obcokrajowcy) i z różnych przyczyn zaburzona (afazja, choroby neurodegradacyjne). 

Również formy komunikacji niewerbalnej bywają bardzo różnorodne gdyż dotyczą uczuć, 

sympatii i preferencji. 

 Najczęściej kojarzymy ją z tonem głosu, mimiką i kontaktem wzrokowym (uśmiech, 

groźna czy „głupia” mina, marszczenie brwi, „wielkie oczy”, „uciekanie wzrokiem”, płacz, 

śmiech itp.), reakcjami wegetatywnymi (czerwienienie się, bledniecie, pocenie), gestami rąk, 

postawą ciała czy ogólnym pobudzeniem ruchowym. Jednak nasz niewerbalny przekaz jest 

zdecydowanie szerszy. 

 „Przemawiamy” naszym wyglądem zewnętrznym, sposobem organizacji fizycznego 

otoczenia w którym mieszkamy i pracujemy a nawet stosunkiem do ogólnie przyjętych zasad  

i norm współżycia w środowisku. Nie muszę rozmawiać z osobą mieszkającą w ładnym domku 

aby wyrobić sobie zdanie o jej podejściu do ochrony środowiska (głupocie?), gdy co wieczór  

z jej komina leci gryzący dym po palonych plastikach. 

 Komunikaty niewerbalne nie zawsze jednak są tak oczywiste gdyż zachowania 

bezsłowne mogą być wieloznaczne. Przecież gniew można wyrazić zarówno agresją ruchową 

(machanie zaciśniętymi pięściami, uderzanie, tupanie) jak również brakiem jakiejkolwiek reakcji 

(„grobowa cisza”). Zarumieniona twarz w zależności od sytuacji i predyspozycji danej osoby 

będzie oznaką zdenerwowania, niepewności, skrępowania, złości, ale też świadczyć może  

o ekscytacji i przyjemności. 

 Przez lata byłam przyzwyczajona do serdecznego uśmiechu i mocnego uścisku dłoni 

przekazywanych osobom znajdujących się najbliżej mnie podczas Mszy Świętej. Jakież było 

moje zdziwienie gdy w jednym z kościołów na słowa - „Przekażcie sobie znak pokoju” moja 

wyciągnięta ręka napotkała pustkę a serdeczny uśmiech zmienił się w grymas zdziwienia gdyż 

nikt nie zareagował na oczywiste dla mnie gesty. Pamiętam też chłopca, który  

w domu czule przytulany chciał tak samo traktować kolegów w przedszkolu gdzie jego 

zachowanie zostało potraktowane jak objaw agresji. Również nie każdy znajomy zareaguje tak 

samo na nasze przyjazne pomachanie z oddali czy gest ręką zachęcający do odwiedzin w domu 

czy w ogrodzie. Wiemy, że w różnych środowiskach, grupach społecznych i kulturowych formy 

niewerbalnego przekazu przybierać mogą odmienną postać – nie zawsze dobrze przyjmowaną  

i akceptowaną gdzie indziej. 

 Najwięcej jednak zamętu do naszych kontaktów z ludźmi wprowadza niezgodność 

komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Trudno potraktować poważnie zaproszenie na uroczystość 

rodzinną przekazaną znudzonym głosem i z rękami w kieszeniach. Nie zostanie dobrze przyjęta 

deklaracja o przyjaźni gdy wzrok krąży ponad głową osoby do której ma dotrzeć przekaz  

a „skwaszona” mina wskazuje na zupełny brak zainteresowania rozmówcą. 

 Nie każdy musi być świetnym mówcą aby dobrze komunikować się w środowisku. 

Niekiedy oratorskie niedostatki wystarczy zrekompensować przyjaznym gestem, miłym 

uśmiechem, ciepłym tonem i właściwym natężeniem głosu, życzliwym spojrzeniem oraz 

uważnym słuchaniem innych. Komunikacją niewerbalną możemy przecież tak wiele przekazać... 
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