Kudlanka

UMÃ•TE NASLOUCHAT?
NedÄ›le, 12 listopad 2017

Nedávno jsem se setkala s kamarádkou. Daly jsme si káviÄ•ku a po dvou hodinách, kdyÅ¾ jsme se louÄ•ily, mi stiskla
ruce, záÅ™ivÄ› se na mne podívala a prohlásila, Å¾e takhle dobÅ™e si uÅ¾ dlouho s nikým nepopovídala. Byla jsem ráda, ale
trochu v &scaron;oku. Kamarádka totiÅ¾ od chvíle, co jsme si objednaly, pusu nezavÅ™ela.
Nedala mi ani pÅ™íleÅ¾itost s ní souhlasit/nesouhlasit, podÄ›lit se, posoudit, poradit, porovnat&hellip; a tak jsem jen
pÅ™ikyvovala a obÄ•as se mi ve chvíli, kdy se nadechovala, podaÅ™ilo protlaÄ•it &ldquo;hmm&rdquo;, &ldquo;ty jo&rdquo;, a
obÄ•as I roz&scaron;afné &ldquo;váÅ¾nÄ›?&rdquo;. Myslela jsem, Å¾e je tÅ™eba chyba na mojí stranÄ›, Å¾e bude kamará
na&scaron;tvaná, Å¾e musela obstarat celou konverzaci sama. Ale zjevnÄ› jí to vÅ¯bec nedo&scaron;lo. A mnÄ›, na druhou
stranu, do&scaron;la jiná vÄ›c. V kaÅ¾dém rozhovoru je stejnÄ› dÅ¯leÅ¾ité nejen to, co Å™eknete, ale i to, co a jak si
poslechnete. A tak se ptám &ndash; umíte správnÄ› naslouchat? A tak vám chci nabídnout pÄ›t zpÅ¯sobÅ¯, jak se stát
úÅ¾asným posluchaÄ•em. ProtoÅ¾e být kvalitním posluchaÄ•em neznamená jen mlÄ•et a obÄ•as pokývat hlavou. Dobrý posluc
dává pocit jistoty, dÅ¯vÄ›ry a podpory. Po takovém rozhovoru máte pocit, Å¾e jste plnÄ› naladÄ›ni na stejnou vlnu a tÅ™eba
ani nevíte proÄ•.
Typ #1: Dodejte bezpeÄ•í UkaÅ¾te svou podporu, a souhlas, vytvoÅ™te pocit bezpeÄ•í a jistoty. Nekriti
nevnucujte nevyÅ¾ádané rady. NesuÄ•te a neodsuzujte. I kdyÅ¾ nemusíte se v&scaron;ím souhlasit, vyÄ•kejte, aÅ¾ si
vyslechnete celý pÅ™íbÄ›h a znáte v&scaron;echny okolnosti.
Typ #2: Ptejte se UkaÅ¾te, Å¾e vás rozhovor zajímá. Kla
otázky. Co, kdy, kde, proÄ•, jak. PoÅ¾ádejte o pÅ™íklady. Zeptejte se na podrobnosti. UkaÅ¾te zájem.
Typ #3:
Naslouchejte celým tÄ›lem I kdyÅ¾ to tak nevypadá, pÅ™i rozhovoru vnímáte nejen zvuk slov, intonaci a obsah, ale sledujete
i neverbální projevy a cítíte emoce. SoustÅ™eÄ•te se proto i na mimiku, gesta a drÅ¾ení tÄ›la. JestliÅ¾e vám jde vyprávÄ›ní jed
uchem tam a druhým ven, vypravÄ›Ä•i chybí právÄ› tyto signály. Poslech se pak zdá být z velké Ä•ásti pasivní, i kdyÅ¾ tomu tak
není.
Typ #4: PotvrÄ•te pÅ™íjem KdyÅ¾ poslech proloÅ¾íte jednoduchými frázemi, které ujistí dotyÄ•ného, Å¾e ho stále
vnímáte a víte, o Ä•em je Å™eÄ•, potvrdíte tím to, Å¾e jste &ldquo;stále na pÅ™íjmu&rdquo;. Tím také potvrdíte osobní
zku&scaron;enosti nebo pocity, a vypravÄ›Ä•e podpoÅ™íte. Dodáte mu pocit, Å¾e to, co vám vypráví, vám za to stojí.
&ldquo;No jo, má&scaron; pravdu...&rdquo; &ldquo;To dává smysl.&rdquo; &ldquo;Chápu&hellip;
&ldquo;SamozÅ™ejmÄ›...&rdquo; atd.
Typ #5: Rozpoznejte, co není vysloveno PosluchaÄ• na pravé &bdquo;ninjovské
úrovni&ldquo; - vnímejte i to, co není Å™eÄ•eno. Výraz tváÅ™e, náhlá zmÄ›na Å™eÄ•i tÄ›la &ndash; zkÅ™íÅ¾ení rukou pro d
dÅ¯razu, sklonÄ›ní hlavy, propadnutá ramena. MoÅ¾ná se také zmÄ›ní tón, hlasitost, moÅ¾ná výbÄ›r slov - zaÄ•nou znít defenz
agresivní, ironické, skeptické Ä•i posmÄ›&scaron;nÄ› výrazy. Nebo naopak hovoÅ™í nad&scaron;enÄ›, radostnÄ›, hlas je
oÄ•ekávající. Vnímejte cokoli.
Být pÅ™íjemným partnerem v konverzaci vyÅ¾aduje praxi. Poslouchejte, naslouchejte, sn
oprostit od posuzování Ä•i odsuzování. VytvoÅ™te pro osobu, které nasloucháte, bezpeÄ•né místo plné podpory a klidu.
NalaÄ•te se na ni, stanete se nejlep&scaron;ím posluchaÄ•em, se kterým si dotyÄ•ný kdy popovídal - aniÅ¾ byste vy tÅ™eba p
jediné slovo&hellip; HodnÄ› dlouhých a pÅ™íjemných rozhovorÅ¯ a naslouchání vám pÅ™eje GRETA
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