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Dlaczego warto inwestować w rozmowę

(...)
Rozmowy o emocjach, marzeniach i lękach wymaga-
ją odpowiedniej oprawy i wygospodarowania na nie 
przestrzeni. Jakość rozmowy ma również ogromny 
wpływ na jej rezultaty - na to, jakie uczucia będą Ci to-
warzyszyły, jak odbierzesz komunikat, czy podejmiesz 
działanie, czy nie. Pewnie wiesz, że na odbiór roz-
mowy nie składają się jedynie słowa, ale także mowa 
ciała, nastawienie, ton głosu, a nawet przestrzeń, 
w której się znajdujesz. Do tej listy dorzucam jesz- 
cze ciekawość, uważność i intencje. Kiedyś powie- 
działam sobie, że w każdej rozmowie będę zakładać, 
że druga strona ma wobec mnie dobre zamiary - wiem, 

02

EBOOK SLOW TALKS



ryzykowne założenie, ale sytuacje, kiedy się na tym 
przejechałam, mogę policzyć na palcach jednej ręki. 
A zdradzę Ci, że z takim założeniem przychodzi jedna, 
prosta rzecz - właśnie wspomniana ciekawość i chęć 

zrozumienia drugiej osoby. 
(...)
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Dlaczego warto polubić zadawanie pytań

(...)
Często nie komunikujemy wprost swoich myśli, 
a wypowiadane słowa przesiąknięte są podtekstami 
i niedopowiedzeniami, dlatego stawiając odpowie- 
dnie pytanie, możemy pomóc w dotarciu do prawdy. 
Poza tym, pytania mają za zadanie skłonić do refleksji 
i odkrycia czegoś, co jest przytłumione przez codzie- 
nne obowiązki. Ta chwila zastanowienia pomaga też 
w zgłębieniu tego, co powstrzymuje nas przed po- 
dejmowaniem decyzji o zmianie i pomaga choć tro-
chę okiełznać strach przed nią. Mówią, że kto pyta - 
nie błądzi. Podpisuję się pod tym, choć w moja wersji 

brzmi to: kto pyta ten odkrywa.
(...)

Skąd u mnie wzięła się ta sympatia do zadawania py-
tań? Przede wszystkim zaczęłam od siebie. Miałam 
takie wrażenie, że to, co robię, nie do końca jest tym, 
co chcę robić. Coś mi nie pasowało, ale nie dawałam 
sobie przestrzeni na rozmowę sama ze sobą. Nie 
wiedziałam czego chcę i oczekuję, bo po prostu… nie 
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pytałam siebie o to. Nie pytałam, nie słuchałam, nie 
zabierałam siebie na kawę, żeby usiąść i chwilę po-
dyskutować w głowie. A może nawet i zabierałam, ale 
te rozmowy były takie przytłumione, powierzchowne 
i nasiąknięte lękiem. Lękiem przed zmianą, przed 
podjęciem odważniejszych decyzji, przed przyzna- 

niem przed samą sobą, że coś nie działa. 
(...)
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Najczęstsze trudności
w prowadzeniu rozmowy

(...)
W listopadzie 2020 roku przeprowadziłam badanie 
wśród mojej społeczności na Instagramie i zapytałam 
o kilka rzeczy. Pierwsze pytania dotyczyły tego, ile 
średnio w tygodniu dana osoba poświęca czasu na 
rozmowy, o takiej tematyce z bliskimi, a ile na roz-
mowy z samym sobą. Potem pytałam, ile chciał_aby, 

średnio w tygodniu, przeznaczać na to czasu. 
(...)

Aż 42% ankietowanych stwierdziło, że ma trudność 
z prowadzeniem rozmów - szczególnie tych, które wy-

magają otwartości i wiążą się z silnymi emocjami.
(...)

Wracając do trudności w prowadzeniu rozmów,  
ankietowani najczęściej wymieniali:

1) “Nie wiem jak zacząć”
(...)

4) “Boję się jak zareaguje mój rozmówca, mój rozmów-
ca nie chce lub nie umie tak rozmawiać”

06

EBOOK SLOW TALKS



(...)
Warto zadbać o to, by rozmowa, poza tym, że się odby-
wa, była również jakościowa, by nie budziła frustracji, 
niechęci i rezygnacji, ale przynosiła rozwiązania lub 
odkrywała nowe obszary do pogłębienia. Warto, aby 
stała się po prostu prostsza i przyjemniejsza. Żeby to 
ułatwić, w dalszej części eBooka przeanalizuję naj- 
częściej pojawiające się trudności i powiem Ci jak się 

z nimi zmierzyć. 
(...)
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Jak radzić sobie z trudnościami

(...)
Boję się, jak zareaguje mój rozmówca, mój 
rozmówca nie chce lub nie umie tak rozmawiać.  
 
A co jeżeli rozmówca nie jest zainteresowany w ogóle 
taką rozmową? Po pierwsze proponuję zweryfikować, 
czy to nie jest jedynie Twoje założenie. Nie raz sami  
w swoich głowach budujemy sobie świat, który nie jest 
prawdziwy - wkładamy drugiej osobie w usta słowa, 
których nie wypowiedziała lub zakładamy, że coś jest 
jakieś, niekoniecznie pytając drugą stronę, a wysnu-

wając wnioski na podstawie kilku sytuacji. 
(...)

Na początek proponuję Ci kilka kroków, które 
mogą zwiększyć szansę na zaangażowanie Twojego 

rozmówcy:

1) Wytłumacz dlaczego jest to dla Ciebie ważne -  
wychodzę z założenia, że w bliskiej relacji każdej ze 
stron powinno zależeć na szczęściu drugiej osoby. 
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Jeżeli to założenie jest i Tobie bliskie postaraj się 
wytłumaczyć bliskiej osobie, dlaczego chcesz rozma-
wiać o emocjach, marzeniach, strachach czy planach 

na przyszłość. 
(...)
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Empatyczne słuchanie

(...)
Na początku zacznijmy od tego czym w ogóle jest 
empatia. Najprościej mówiąc, to zdolność przyjęcia 
perspektywy innej osoby lub zaakceptowanie, że ta 
perspektywa jest dla tej osoby prawdziwa. Co ważne, 
przyjmowanie perspektywy jest pozbawione oceny, za 
to wzbogacone o rozpoznanie emocji towarzyszących 
drugiej osobie i umiejętne ich nazwanie. Empatyczne 
słuchanie, natomiast, nazywam pracą z ciszą i wczu- 
ciem się w emocje rozmówcy. Dla mnie jest to dawa- 
nie przestrzeni w rozmowie, po to, aby druga strona 
w bezpieczny sposób mogła podzielić się swoimi 

myślami. 
(...)

Aby ułatwić Ci pracę nad empatycznym słuchaniem, 
przygotowałam kilka rad, które mogą pomóc na 

początek:

1) Unikaj kończenia wypowiedzi za drugą osobę;
(...)
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5) Gdy zapadnie cisza powstrzymaj się chwilę od za-
bierania głosu;

(...)
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Jak zadawać pytania

(...)
Pytania pozytywne i negatywne

Czy wiesz, że myśli, które masz, czasem świadomie, 
a czasem nie, spowodowane są tym w jaki sposób 
zadajesz sobie pytania? Możesz stawiać pytania 
sformułowane zarówno w sposób pozytywny jak 
i negatywny, a to wszystko ma ogromny wpływ na 

pracę Twojego mózgu.
(...)

EBOOK SLOW TALKS
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Karty Slow Talks

100 kart z pytaniami do rozmowy

Do znalezienia trafnych odpowiedzi potrzebne jest 
zadawanie trafnych pytań. Często najprostsze pyta-
nia mają bardzo dużą moc, tylko nie zawsze jesteśmy 
tego świadomi.  Dlatego też, oddaję w Twoje ręce 100 
kart z pytaniami, które skłaniają do refleksji, pomaga-
ją uporządkować myśli i zadbać o relacje - ze samym 
sobą i z bliskimi. Karty z pytaniami zostały podzielone 

na 5 obszarów:

Codziennik
Rozmowy ze sobą

Rozmowy 1on1
Zmiana

Abstrakcja

Poniżej prezentujemy działanie kart i pięć przykła-
dowych pytań, z każdej kategorii po jednym.

KARTY SLOW TALKS
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KARTY SLOW TALKS  /  JAK TO DZIAŁA

Opis działania kart

Na początek kilka technicznych informacji. Przy wy-
borze pytania wprowadziliśmy element losowo- 
ści, po to, by korzystając z elektronicznych 
kart, odzwierciedlić moment wyciągania karty 
z puli. Dorzuciliśmy również prostą nawigację 
po kategoriach. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie, 
jak ten mechanizm działa. Możesz też przeglądać 
pytania po kolei - wystarczy, że będziesz nawigować 

tak, jak w przypadku czytania ebooka.

Kliknięcie w nazwę
kategorii przeniesie
Ciebie do planszy
z wyborem pytania.

Wybierz dowolny 
punkt z planszy, by 
wyświetlić pytanie.

Kliknij tutaj, by wrócić 
do planszy i wybrać
nowe pytanie.

Kliknij tutaj, by wrócić do 
wszystkich kategorii.
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CODZIENNIK /  NA DOBRY KONIEC

PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO PYTANIA

Co zrobisz, by 
jutrzejszy dzień był 

lepszy od dzisiejszego?



ROZMOWY ZE SOBĄ

Kto jest dla mnie
ważny? Czy te osoby

wiedzą o tym?

PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO PYTANIA



ROZMOWY 1  NA 1 

Co warto, żebyśmy
zmienili w naszej

relacji?

PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO PYTANIA



ZMIANA

Co będzie Ciebie
motywować

w trudnych momentach,
by osiągnąć ten cel?

PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO PYTANIA



ABSTRAKCJA

Perspektywa - pomyśl 
o osobie, która jest dla 
Ciebie autorytetem lub 

po prostu, z której 
zdaniem się liczysz. 

Następnie zastanów się, 
co Ciebie martwi. 

Wyobraź sobie, że na 
chwilę stajesz się tą osobą - 

jaką radę sobie dasz?

PRZEJDŹ DO KOLEJNEGO PYTANIA



O Autorach 

Nazywam się Joanna i wraz z Tomaszem, moim 
mężem, od prawie trzech lat działamy wspólnie 
w sieci jako Small Travellers. Dzielimy się ze światem 
naszym sposobem na życie, bez zbędnego pośpiechu, 
a jego mocnym fundamentem są podróże - zarówno te 
dosłowne, jak i te w głąb siebie. Wychodzimy z założe-
nia, że relacje oparte na rozmowie i robienie rzeczy 
w zgodzie ze sobą, pomagają zadbać o fajne życie. 
Lubimy dobrze zjeść, dużo się śmiejemy, a jak gdzieś 
wyjeżdżamy, to najbardziej tęsknimy za naszym kotem.

Projekt Slow Talks narodził się w naszych głowach, 
gdy zamieszkaliśmy na Zanzibarze, choć myślę, że 

O AUTORACH
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O AUTORACH

był już w nich od bardzo dawna, tylko nie potrafiliśmy 
go ubrać w słowa. Przez wszystkie lata naszego zwią- 
zku uczyliśmy i cały czas uczymy się, jak rozmawiać 
ze sobą i przekładać nasze pragnienia na działanie. 
Mocno wierzymy, że właściwa rozmowa ze sobą 
i z bliskimi, jest fundamentem dobrych relacji i po-
maga w realizacji planów i marzeń. W ramach Slow 
Talks dzielę się także moją wiedzą zdobytą, podczas 
7 lat pracy z ludźmi w roli lidera i managera. Zarów-
no karty, jak i eBook Slow Talks, powstały z połącze-
nia naszych sił - za warstwę wizualną, ilustracje 
i skład odpowiada Tomasz Pieńczak, natomiast za 
treść odpowiadam ja - Joanna Toboła-Pieńczak. 
Można zatem powiedzieć, że Slow Talks to kolejne, 

nasze wspólne dziecko.

www.smalltravellers.pl
www.instagram.com/smalltravellers

hello@smalltravellers.pl

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości 
lub w części bez zgody autora jest zabronione.
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