
ČÁST D
7. SCHOPNOST ODMÍTNOUT 

ČERNOBÍLÉ VIDĚNÍ

8. SCHOPNOST SPOLUPRÁCE

Určitě jste také někdy zažili, když jste s někým byli ve při, že jeden z vás (nebo oba)  
začal říkat věci typu ty mě nemáš rád, ty jsi hloupý nebo ty nic nevíš, měl bys raději dělat.  
Takováto tvrzení lidé většinou říkají, když jsou příliš rozhněvaní nebo příliš chladní.  
Jejich myšlení je ovlivněno negativními pocity a projeví se i v podobě negativních myšlenek.  
Již se nedokáží soustředit na to, co se opravdu teď a tady kolem nich děje. Často pak propa-
dají černobílému vidění světa, které je založeno na tom, že je buď něco správné nebo špatné 
a nic mezi tím. Černobílé vidění nás vede k hledání toho, čí je to vina nebo kdo měl pravdu,  
ale nesnaží se pochopit podstatu problému, hledat příčiny – nenaplněné potřeby – a navrhovat 
řešení. 

Když jsou lidé v konfliktu, tak se s tím často pojí pocity hněvu a vzteku. To jsou vysoce nabité 
směsice pocitů a myšlenek, které dokáží konflikty eskalovat. Je pro ně typické černobílé vidění 
nebo, jak se někdy říká červená páska přes oči, která zcela znemožňuje jasné vidění situa-
ce. Když jsme naštvaní, tak máme jen dvě možnosti: poddat se mu nebo se pokusit zklidnit.  
Jak? Uvědomíš si, že jsi naštvaný, zahodíš černobílé vidění světa, pokusíš se uklidnit mysl, 
soustředíš se na hledání potřeby, která stojí za hněvem, zamyslíš se nad tou potřebou  
a jak ji naplnit.

Když znáš potřeby druhých, kteří mají problém (nebo ty máš problém s nimi), tak máš důle-
žitou informaci, která ti usnadní jeho řešení. Protože potřeb je okolo nás pořád mnoho a ještě 
více možných cest vedoucích k jejich naplnění, není divu, že problémy a konflikty jdou jeden 
za druhým. Během předchozích kroků jsme se seznámili s jednotlivými schopnostmi, které  
je dobré procvičovat, abychom jich potom mohli využít během řešení problému – konfliktu. 
Když se ocitneme v konfliktní situaci, můžeme využít postup, který se skládá s několika kroků, 
které nás konfliktem provedou a pomohou nám naleznout řešení přijatelné pro obě strany.

1. Zklidnit se
2. Pozorovat
3. Rozpoznat pocity a mluvit o nich
4. Rozpoznat potřeby a mluvit o nich
5. Výměna pozic – snaha o nahlédnutí z perspektivy druhého
6. Položit otázku: co můžeme udělat abychom naplnili naše potřeby?
7. Z možných řešení vybrat jedno, které vyhovuje oběma stranám.
8. Formulovat svou prosbu směrem k druhému


