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Czy zdarzyło ci się, że na Twoje wydawałoby się takie delikatne stwierdzenie, ktoś zareagował jakimiś 
nadmiernymi emocjami? A może w drugą stronę? Ktoś powiedział coś delikatnego, nic nieznaczącego, 
jakieś proste stwierdzenie, a u Ciebie pojawiły się emocje, jakaś złość Nie wiem, coś... coś dużego.  
Jeśli miałeś taką sytuację i nie wiesz z czego to mogło wynikać, to w dzisiejszej Porcji Wiedzy, jedna  
z podpowiedzi co się mogło wydarzyć.  

Wyobraźcie sobie Państwo, że siedziecie w samochodzie prowadzicie ten samochód i obok siedzi ktoś 
wam bliski. Stoicie na światłach i zmienia się światło i w pewnym momencie ta osoba siedząca z boku 
mówi "Jest zielone". Friedemann Schulz von Thun twierdzi, że w tym prostym komunikacie "jest 
zielone" mamy cztery płaszczyzny, które niosą zupełnie inne znaczenie i zupełnie inną treść.  
"Jest zielone" ma z jednej strony płaszczyznę rzeczową. To płaszczyzna, która mówi o faktach, która 
opisuje w jakiś sposób sytuację czy to co widzimy. Czyli w tym wypadku, że coś jest zielone.  
Nie wiemy co, ale usłyszeliśmy tylko znaczenie dwóch słów "jest" i "zielone".  

Druga płaszczyzna, o której mówi Friedemann Schulz von Thun to jest płaszczyzna apelowa. 
Płaszczyzna apelowa mówi o tym, że w tym stwierdzeniu "jest zielone" jest jakieś wezwanie  
do działania. Na przykład "jedź". "Jedź już w tej chwili, startuj, już możesz jechać". Osoba 
wypowiadająca te słowa ma na myśli i wzywa nas do jakiegoś działania. To tutaj może być pierwszy 
zapalnik emocjonalny, no bo się możemy czuć przymuszani do zrobienia czegoś i słyszymy jako nakaz 
działania. To jest też często taka sytuacja podczas rodzinnych spotkań, kiedy wchodzi babcia i mówi 
"obiad". A my w tym momencie słyszymy, że już mamy podrywać się od naszej ulubionej gazety albo 
od oglądania serialu, czy meczu i biec do obiadu. Ale te dwie płaszczyzny, to nie jedyna rzecz, która się 
w komunikacie kryje.  

Mamy jeszcze tak zwaną płaszczyznę relacyjną. Płaszczyzna relacyjna mówi nam o tym, jak czujemy 
się w relacji z drugą osobą. I pod hasłem czy pod słowami "jest zielone" może być coś takiego. "Proszę 
Cię, chcę Ci pomóc, mówię Ci że jest jakieś światło, że się zmieniło, że coś widzę, zobacz pomagam Ci". 
Ona stawia w relacji do Ciebie jako osoby, która chce Ci w czymś pomóc. Babcia, która przygotowała 
obiad może nam mówić "słuchajcie już przygotowałam dla Was obiad możecie zacząć cieszyć się 
wspólnym posiłkiem."  

Ostatnia płaszczyzna, której możemy się doszukiwać w komunikacie to płaszczyna tzw. ujawiniania 
siebie. Friedemann Schulz von Thun twierdzi, że w tej czwartej płaszczyźnie jest jakiś wątek związany 
z nami, który chcemy pokazać, czyli w każdym komunikacie który wysyłamy pokazujemy kawałek 
siebie, ujawniamy kawałek siebie. W tym wypadku, w tych prostych słowach może być takie 
przesłanie, że spieszy mi się po prostu i daje ci sygnał, że mi się śpieszy i mówię ci o tym ukazując,  
że jest zielone światło.  

 

 



Każdy z nas z jednej strony wysyła komunikaty, które mają te cztery płaszczyzny, nie zawsze jesteśmy 
ich świadomi i też jako odbiorcy możemy być bardziej wyczuleni na jedną z tych płaszczyzn. 
Friedemann Schulz von Thun mówi o tzw. "uszach". Używa takiej metafory, że możemy mieć 
przerośnięte jedno jedno ucho i będziemy bardziej słyszeli komunikaty rzeczowe. Czyli w sytuacji gdy 
ktoś będzie do nas przychodził i o czymś nam mówił, to my nie będziemy odbierali jakiejś części 
relacyjnej, ale będziemy się skupiali na faktach, na rzeczowym komunikacie, na rzeczowym przekazie. 
I odwrotnie, osoba która jest bardziej relacyjna będzie nam mówiła o czymś co jest dla niej ważne,  
a nie będzie dostrzegała i będzie słyszała właśnie wszędzie gdzieś jak jest nam w relacji, ale nie będzie 
słyszała tych komunikatów z poziomu rzeczowego. Może to prowadzić do różnych nieporozumień, 
do różnych sytuacji w których pojawia się napięcie.  

Jeśli nie wiemy, którym uchem bardziej słuchamy, jeśli nie patrzymy na komunikat z tych czterech 
perspektyw, czy na tych czterech płaszczyznach możemy doświadczać i emocji różnych związanych 
z tym, że ktoś mówi z jednej plaszczyzny, czyli wzywa nas do jakiegoś działania, a ktoś inny mówi  
o jakimś ważnym dla siebie kawałku. Po prostu nie widząc tego będziemy troszkę mijać się  
w komunikacji między sobą. Warto na to zwrócić uwagę, szczególnie w relacjach interpersonalnych  
z pracownikami. Wydaje nam się czy możemy ulegać takiemu złudzeniu, że oni przychodzą załatwić 
jakiś konkret i nazywają, mówią o czymś konkretnym, ale tak naprawdę wysyłają nam komunikaty  
z zupełnie innych płaszczyzn. Z jakich? No to każdy z komunikatów należałoby przeanalizować, 
zastanowić się jaką on może nieść treść. Dziękuję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


