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PROBLEMATICKÃ• KONVERZACE - 2.
ÄŒtvrtek, 28 Ä•ervenec 2016

VÄ›t&scaron;ina lidí, se kterými jsme (nejen) v pracovním kontaktu se dá rozdÄ›lit do tÅ™Í skupin: Normální - ProblematiÄ•tí
&ndash; Záludní. Mezi normální patÅ™í lidé, co jsou milí, bezproblémoví a spolupracují. ProblematiÄ•tí jedinci jsou arogantní,
agresivní, a otevÅ™enÄ› negativní. Záludní lidé se navenek usmívají, ale mají podlé my&scaron;lenky. SnaÅ¾í se zjistit co nejví
informací, které by mohli v budoucnu pouÅ¾ít proti nám.
UrÄ•itÄ› jste se uÅ¾ zúÄ•astnili konverzace, kde mluvíte s Ä•lovÄ›kem a pÅ™edem víte, Å¾e dotyÄ•ný jen Ä•eká, aÅ¾
záminku, aby mohl vybuchnout. Co v takové situaci dÄ›lat? PouÅ¾ijte fráze typu:
·
mÅ¯Å¾e to tak být, ale &hellip; ·
chápu vás postoj (pÅ™ístup/ názor/ rozhoÅ™Ä•ení/ situaci), ov&scaron;em&hellip; ·
je mi líto, Å¾e to takhle berete,
kaÅ¾dopádnÄ› ale&hellip;
VÄ›t&scaron;ina lidí nechce sly&scaron;et pÅ™íkazy, ale vysvÄ›tlení. Tím, Å¾e pÅ™ipustíte
situace, odvrátíte agresivní argumentaci a mÅ¯Å¾ete vysvÄ›tlit situaci z va&scaron;eho pohledu.
Následující rozdÄ›lení
na&scaron;tvaných a problematických lidí plus návrhÅ¯, jak se v dané situaci zachovat, lze vyuÅ¾ít nejen v pracovním
procesu, ale i v rodinných (Ä•i jakýchkoli jiných) vztazích. Problematické lidí lze rozdÄ›lit následnÄ›: 1. Ti, co si vÄ›Ä•nÄ› stÄ›
negativní, vymlouvají se, stále jen kritizují; Jak na nÄ›: vyslechnout, zdÅ¯raznit Å™e&scaron;ení problémÅ¯, a orientovat se na
podstatné, konkrétní vÄ›ci a úkoly (tito lidé mají tendenci generalizovat a plácat nesmyslnÄ› a dlouho o niÄ•em)
2. Ti, co
v&scaron;echno vÄ›dí líp, v&scaron;echno znají, v&scaron;echno by dÄ›lali lépe, srovnávají vás stále s nÄ›kým, snaÅ¾í se oslni
vÄ›domostmi a pÅ™ípadnÄ› vyhroÅ¾ují vysoce postavenými známými; Jak na nÄ›: odsouhlasit jejich vÄ›domosti, pochválit je z
kompetentnost, pÅ™ihodit sem tam kompliment. Musíte být pÅ™esní a detailní ve vysvÄ›tlování va&scaron;eho postoje.
3.
Pasivní lidé, kteÅ™í sami nic neudÄ›lají, nenavrhnou, nechají dÄ›lat v&scaron;echnu na práci druhé; Jak na nÄ›: Ptejte se jich,
nedávejte jim moÅ¾nosti na výbÄ›r, ale ptejte se jich, co by oni konkrétnÄ› udÄ›lali, radili, navrhovali. VyuÅ¾ijte ticha - kdyÅ¾ o
nemluví, nesnaÅ¾te se ani vy.
4. Velký boss - agresivní, v&scaron;e musí být po jejich, za kaÅ¾dých, jakýchkoli podmínek;
na nÄ›: Aktivní vyslechnutí, nechat je vymluvit, vypustit ve&scaron;kerou jejich agresi; teprve pak jim v klidu vysvÄ›tlit svÅ¯j
postoj a názor. Je dobÅ™e zaujmout podÅ™ízenou pozici, aby se necítili ohroÅ¾eni. GRETA
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