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Ahoj Kudlanko, mám problém a nevím, co si poÄ•ít... Na&scaron;la jsem si práci, ve které jsem byla docela spokojená aÅ¾ na problémy s komunikací s nÄ›kterými jedinci... Ze zaÄ•átku, po mém nástupu do práce, jsem se snaÅ¾ila komunikovat
s kolegy, ale bohuÅ¾el jsem vÅ¾dy byla jen na pozici tazatele, kdy jsem sice dostala odpovÄ›Ä•, ale rozhovor se nijak dál
nerozvíjel....
Po Ä•ase jsem to tedy vzdala. No a jedna Å¾ena mÄ› vyslovenÄ› napadala a pomlouvala, Å¾e to do&scaron;lo tak daleko,
jsem dostala výpovÄ›Ä•. Podotýkám, Å¾e se s nikým nehádám ani nijak nejsem agresivní. Jenom prostÄ› nejsem v kolektivu
oblíbená a protoÅ¾e firma chce správnou partu, která drÅ¾í pospolu, tak mám padáka.
Nevím, co s tím.
Renata ODPOVÄšÄŽ: Milá Renato,
ono je to tro&scaron;ku jinak - ty se cítí&scaron; ukÅ™ivdÄ›nÄ›, ublíÅ¾enÄ› - ale chyba
Ne, nic jsi neprovedla, jen to prostÄ› z tebe Ä•i&scaron;í: Jsem otloukánek, vy mi v&scaron;ichni nerozumíte... Hele, dostat
se do stmeleného kolektivu není jednoduché, tedy pro lidiÄ•ky, jako jsi ty rozhodnÄ›. NÄ›kdo má dar, Å¾e je v&scaron;ude
hned jako doma, jiný je prostÄ› jaksi mimo a má to o hodnÄ› tÄ›Å¾&scaron;í.
Pokusím se ti poradit pro pÅ™í&scaron;tÄ›:
vyÄ•kávej, pozoruj cvrkot. SnaÅ¾ se být milá i k lidem, ke kterým bys mÄ›la byÅ¥ i jen podvÄ›domou averzi. Hele, pár milých
slov je&scaron;tÄ› nikomu nic neudÄ›lalo a spí&scaron; otevírají cestu. NeÅ¾ nÄ›koho osloví&scaron;, rozvaÅ¾ to. Dám ti takov
malý pÅ™íklad:
V kanclu s tebou bude sedÄ›t tlustá hluÄ•ná baba, na první pohled ti nepÅ™íjemná. Ale co nadÄ›lá&scaron;,
tam je uÅ¾ osm let, rozhodnÄ› má pozici jistÄ›j&scaron;í neÅ¾ ty, takÅ¾e je lep&scaron;í ji hned první den nepostavit proti sobÄ
Tak si ji prohlídni a i kdyby byla celá hnusná, najdi si na ní nÄ›co, co by se dalo pochválit: tÅ™eba obyÄ•ejnej prstýnek na jejím
tlustém paÅ™átku. A zaÄ•ni: "PromiÅˆ, AneÅ¾ko, ale ty má&scaron; krásnej prstýnek, stejnej jsem jednou vidÄ›la u mojí
kamarádky, není to stará italská práce?" - blábol, já vím, ale kdyÅ¾ nÄ›komu Å™ekne&scaron; nÄ›co - cokoliv - milého, tak
uÅ¾ trochu oláme&scaron; ty první jedovatý hroty... co ty ví&scaron;, tÅ™eba má strach, Å¾e jsi byla pÅ™ijata jako její pÅ™ípa
náhrada... A pak se zeptej na to, co potÅ™ebuje&scaron;, usmÄ›j se, podÄ›kuj... A obÄ•as se - kdyÅ¾ na to bude vhodná
chvilka - mÅ¯Å¾e&scaron; zeptat nÄ›co osobního: "kde si mÅ¯Å¾e&scaron; udÄ›lat kafe, jestli nechce taky..." Hele, myslet si v
duchu mÅ¯Å¾e&scaron; cokoliv o hnusejch dÅ¯rách, ale minimálnÄ› první týden se snaÅ¾ jen pozorovat a být milá.
Pokud
bude&scaron; potÅ™ebovat nÄ›co poradit, tak pak urÄ•itÄ› mile podÄ›kuj, pÅ™idej nÄ›jakou pÅ™íjemnou vÄ›tu... A hlavnÄ› uÅ
neber situaci tak, Å¾e ta mizerná banda tÄ› mezi sebe nevezme. V&scaron;ak oni taky nÄ›kdy zaÄ•ínali... Kolikrát tÅ™ebas... Ä
je Ä•lovÄ›k také star&scaron;í, tím hÅ¯Å™ si zvyká na nové prostÅ™edí, na nové lidi. SnaÅ¾ se to brát nejen ze svého pohledu,
ale i z pohledu tÄ›ch kolem tebe.
KdyÅ¾ tak se je&scaron;tÄ› ozvi, ano? d@niela

https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 15 May, 2021, 15:21

