
ČÁST C
5. SCHOPNOST POZOROVAT

6. SCHOPNOST NASLOUCHAT

Pro naše každodenní fungování je naprosto zásadní umět rozlišovat mezi názory/ 
domněnkami a fakty. A i když se zdá, že je to jednoduché, tak schopnost pozorovat rea-
litu a umět jasně popsat fakta bez přidávání vlastních výkladů a názorů, je velmi náročné 
(zvláště, když pozorujeme věci, kterých jsme součástí a které nás mohou ovlivňovat).  
Proto je potřeba si tuto schopnost procvičovat. Když se naučíš pozorovat realitu,  
tak pro tebe bude snadné vidět, co se právě děje, na základě toho budeš moci  
dělat moudrá rozhodnutí a přispívat tak k řešení problémů a předcházet konfliktům.  
Pozorovat svět jako kamera. Nikdo nerozporuje, co kamera zachytí. 

Rozporovat může jen interpretace toho. Čím více se naučíme popisu reality oprostit  
od našich vlastních interpretací, tím jasnější popis reality budeme schopni vnímat  
a komunikovat jej druhým.

Lidé mají ve zvyku se navzájem moc neposlouchat (dělají více věcí  
naráz, jsou myšlenkami mimo, předvídají, co jim chcete říct atd.) a to často vede  
k nedorozuměním a konfliktům. Sice možná posloucháme něčí slova, ale málokdy  
se zamyslíme nad tím, co ta slova znamenají. Abychom opravdu aktivně naslou-
chali, musíme se snažit odhalit význam skrytý za slovy. Představte si, že se někdo 
opravdu soustředí na to, co mu chcete sdělit – máte jeho plnou pozornost,zajímá  
se o to, jak se cítíte a jaké jsou vaše potřeby, nehodnotí vás a nedává rady.  
Pak nezáleží na tom, že jste zrovna smutný, vyděšený nebo nadšený, je vám příjemné, 
že se o vás někdo stará, dává vám svou pozornost a naslouchá. 

Abychom uměli dobře naslouchat musíme se zaměřit na čtyři různé aspekty: 
• naslouchat názorům o sobě,
• naslouchat názorům o tobě,
• naslouchat svým pocitům a potřebám,
• naslouchat tvým pocitům a potřebám.

Lidé ale obvykle nejsou zvyklí o svých pocitech a potřebách mluvit. Proto je potřeba, 
 jak už jsme zmínili výše, hledat potřeby a pocity skryté za slovy. Naučit se druhému říct,  
jak se cítím a zeptat se ho/jí na to tak, aby to neznělo divně nebo jako z jiného světa,  
je velmi obtížné a můžeme to přirovnat k učení se novému jazyku. Ale stejně jako když 
se učíme cizí jazyk, i zde nám nejvíce pomůže samo procvičování.


