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W podziękowaniu za zapis na mój newsletter udostępniam Ci fragment mojego

ebooka BUDJUJ FUNDAMENT DOBREJ ROZMOWY.

Wierzę, że pomoże Ci STAWIAĆ PYTANIA OTWIERAJĄCE ROZMOWĘ, co pomoże

Ci w budowaniu świadomych i rokujących na rozwój relacji.

Praca nad tym ebookiem kosztowała mnie wiele wyrzeczeń. Liczę na to, że tak jak

pragniesz, by szanowano Ciebie i Twoje prośby, uszanujesz mnie i moją prośbę,

by nie kopiować i nie udostępniać mojego e-booka w nielegalny sposób.

Jeśli potrzebujesz wykorzystać jego fragment proszę oznacz, że jest to cytat i jako

źródło podaj:

STAWIAJ PTYANIA OTWIERAJACE ROZMOWĘ; Joanna Tyrpa, hometotalk.com

Dziękuję.

Życzę Ci dobrych rozmów, dobrych zespołów i dobrych działań,

Asia Tyrpa
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STAWIAJ PYTANIA OTWIERAJĄCE ROZMOWĘ

Poprzez pytania możesz dotrzeć do bardzo głęboko ukrytych obszarów,

motywacji i wartości drugiej osoby. Pytania wzywają nas do stawania w prawdzie

przed sobą samym. Mają siłę, która potrafi rozłożyć lub zbudować emocjonalnie

osobę.

Choć deklarujemy te same wartości, w praktyce każdy z nas ma usytuowane w

różnym miejscu granice otwartości, tolerancji, inne akceptowalne normy i

standardy zachowań. Wynika to z naszych indywidualnych doświadczeń i

przekonań.

By rozmowa była dobra, stawiamy pytania, które dodają otuchy i skrzydeł. Zawsze

starajmy się mieć na uwadze zbudowanie osoby, z którą rozmawiamy, danie jej

wsparcia.

Stawiajmy pytania, które szczerze zachęcają do zastanowienia się, motywują do

działania, próbują zrozumieć intencje stojące za słowem, są zawsze

skoncentrowane na osobie i celu rozmowy. Starajmy się poprzez nie pomagać w

znalezieniu rozwiązania.

Twoje, moje rozwiązanie, Twój, mój pomysł, nie jest rozwiązaniem osoby, z którą

rozmawiamy. Ona potrzebuje rady lub pomocy dostosowanej stricte do jej

kontekstu mentalnego, emocjonalnego, duchowego, do jej kontekstu życiowego.

By rozmowa była dobra, nie zadawajmy pytań, które prowokują i stawiają w

krępującej sytuacji. Zawsze miejmy na celu uszanowanie godności osoby, z którą

rozmawiamy.

Nie stawiajmy pytań, które zniechęcają, podcinają skrzydła, łapią za słowa, godzą

w jakikolwiek sposób w drugą osobę, stawiają ją w krępującej sytuacji.

Uważajmy, by poprzez swoje pytania, nie dociskać, nie stawiać pod ścianą, nie

prowokować pospiesznych odpowiedzi i usprawiedliwiania się.



Twoje, moje granice tolerancji nie są granicami tolerancji osoby, z którą

rozmawiamy. Dostosujmy komunikat stricte do kontekstu mentalnego,

emocjonalnego, duchowego, czy życiowego drugiej osoby.

O ile pytanie typu: Czym się zajmujesz w pracy zawodowej? Kiedy i gdzie

pracujesz? nie wymaga od nas pogłębionej refleksji, o tyle wielu osobom, dużo

trudniej jest odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego to robisz? Co Ci to daje? oraz

poziom głębiej: Co ci to daje, że to Ci TO daje? Czyli jaka większa wartość stoi za

korzyścią, której się spodziewasz po danej czynności.

Nie każdy jest gotowy zmierzyć się z postawionym pytaniem i odpowiedzią.

Dla jednych postawione w grupie pytanie: PO CO ROBIMY TO, CO ROBIMY? może

być pytaniem o cel i misję, dla innych biciem piany i stratą czasu.

Reakcja na właściwe pytanie wynikające z czystych intencji weryfikuje relacje w

grupie, poziom zaufania oraz szacunek do siebie nawzajem. Może podpowiadać,

czy osoby są w stanie spotkać i porozumieć się na poziomie mentalnym, czy mają

podobny poziom dojrzałości i czy dana relacja rokuje.

Kluczem do sukcesu jest zatem właściwe pytanie postawione:

PRZEZ WŁAŚCIWĄ OSOBĘ

WŁAŚCIWEJ OSOBIE

WE WŁAŚCIWEJ GRUPIE

WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU

WE WŁAŚCIWYM CZASIE

WE WŁAŚCIWY SPOSÓB

Z WŁAŚCIWA INTENCJĄ

Z WŁAŚCIWĄ ŻYCZLIWOŚCIĄ

I refleksja na podsumowanie:

Nie ma jednego idealnego sposobu i modelu zadawania pytań. Rezonujemy w

sobie nawzajem, każdy dzień niesie ze sobą inny bagaż doświadczeń i emocji.

Jesteśmy w drodze, uczymy się siebie. A nauka komunikacji i rozmowy jest

procesem na całe życie.



STAWIAJ MNIEJ PYTAŃ

ZAMKNIĘTYCH

Pytania zamknięte to pytania zamykające rozmowę.

Rozpoczynają się od słowa CZY... Otrzymujesz na nie

odpowiedź: TAK lub NIE. I nic więcej. Dlatego

ZAMYKAJĄ ROZMOWĘ.

Nie należy ich bagatelizować są ważne w momencie,

gdy potrzebujemy precyzyjnej odpowiedzi:

➢ Czy bierzesz za to odpowiedzialność?

➢ Czy zdążysz zrealizować to zadanie w tym terminie?

➢ Czy zrobisz to na czas? Tak, zrobię. / Nie, nie zrobię

➢ Czy miałeś pomoc?  Tak, miałem. / Nie, nie miałem



STAWIAJ  WIĘCEJ PYTAŃ

OTWARTYCH

Pytania otwarte to pytania otwierające rozmowę.

Rozpoczynają się od słowa od słów: CO...? KTO...?

KIEDY...? GDZIE...? JAK...? DLACZEGO...? Z JAKIEGO

POWODU?

Wymagają rozwiniętej odpowiedzi wykraczającej poza

krótkie: TAK lub NIE. Dlatego otwierają rozmowę.

Są ważne w momencie, gdy chcemy poznać szerszy

kontekst sytuacji. Są bardzo pomocne, gdy

potrzebujemy pogłębionej odpowiedzi. Gdy

otrzymujemy odpowiedź na takie pytanie, zawsze

mamy możliwość dopytania o kolejny szczegół

wymieniony w tej odpowiedzi.

➢ Co konkretnie Ci pomogło?

➢ Kto Ci pomógł?

➢ Kto Ci nie pomógł?

➢ Gdzie / w czym Ci pomógł?

➢ Gdzie / w czym nie Ci pomógł?

➢ Kiedy Ci pomógł?

➢ W jakiej sytuacji Ci pomógł?

➢ Jak Ci pomógł?

➢ Jak Ci nie pomógł?

➢ Z jakiego powodu Ci pomógł?

➢ Z jakiego powodu Ci nie pomógł?

 



STAWIAJ PYTANIA

DOPRECYZUJĄCE

➢ Co dokładnie...?,

➢ Jak dokładnie...?

➢ Co masz na myśli mówiąc [...]?

➢ Każdy, to znaczy kto?

➢ Zawsze, to znaczy, w jakich sytuacjach?

➢ A kto robi inaczej?



STAWIAJ PYTANIA DO CELU

➢ Co chcesz osiągnąć?

➢ Co chciałeś osiągnąć robiąc [...]?

➢ Jak masz zamiar osiągnąć [...]?

➢ Jaką reakcję chcesz uzyskać?

➢ Dlaczego uważasz, że to najlepszy sposób, by

uzyskać [...]?

➢ Czego teraz nie masz?

➢ Czego potrzebujesz się nauczyć?

➢ Co musisz mieć, by zrealizować [...]?

➢ Jak to pozyskasz?

➢ Jakie działania podejmiesz?

➢ Co było przyczyną [...]

➢ Jakie to powoduje problemy?

➢ Dlaczego to stanowi problem?

➢ Co zrobiłbyś w warunkach idealnych?

➢ Co chcesz robić inaczej niż dotychczas?

➢ Co będzie dla Ciebie znakiem, że osiągnąłeś [...]?



STAWIAJ PYTANIA O POMOC

➢ Z kim się konsultowałeś?

➢ Z kim jeszcze możesz porozmawiać?

➢ Do kogo chcesz się zwrócić?

➢ Jak ta osoba widzi ten problem?

➢ Z czym się zgadzasz?

➢ Jak masz zamiar dalej postąpić?

➢ Kto Ci pomógł/ nie pomógł?

➢ Gdzie / w czym Ci pomógł?

➢ Kiedy Ci pomógł / nie pomógł?

➢ Jak Ci pomógł?

➢ Dlaczego Ci pomógł / nie pomógł?



STAWIAJ PYTANIA O UCZUCIA

➢ Jakie uczucia to w Tobie wywołuje?

➢ Co dodawało Ci pewności siebie?

➢ Co Cię najbardziej niepokoi?

➢ Co Cię najbardziej buduje?

➢ Na ile jesteś szczery wobec samego siebie?
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ZOSTAŃ Z NAMI

Dziękuję za czas, który spędziliśmy razem. Doceń swoje zaangażowanie w pracę

nad wzmacnianiem potencjału w sobie i w innych.

Jeśli Ci się spodobało, odwiedzaj nas i zostań na dłużej w HomeToTalk.

Przyprowadź do nas swoich przyjaciół i znajomych. Dołączcie do nas:

LI, FB, IG, PI: HomeToTalk

HTTPS://HOMETOTALK.COM

Pracujmy razem nad doskonaleniem swojej komunikacji i rozmów.

Do zobaczenia,

Asia Tyrpa @HomeToTalk

https://hometotalk.com
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