
Mluviti zlato

Jist  znáte staré p ísloví, které praví „Mluviti st íbro, ml eti zlato“. V n kterých p ípadech
je  jist  vhodn jší  ml et  a  rad ji  ml ky  poslouchat.  Ve  v tšin  p ípad  je  pro  nás  však
mnohem výhodn jší mluvit. Nedostate ná komunikace m že mít dlouhodobé následky a
ovlivnit náš život negativním sm rem. Krom  toho, v život  každého z nás je velkou
brzdou, která nám neumožní „jízdu na plný plyn“.

V p íjemných záležitostech a b žných neemo ních rozhovorech umíme komunikovat
všichni. Kámen úrazu p ichází v moment , kdy máme vy knout opa ný názor, vytknout
chybu nebo sd lit negativní zprávu. Neumíme si íkat o zvýšení platu, sd lovat nelibost
nad in ním nad ízeného, vytýkat chyby pod ízených a odporovat rodi m. Rad ji se tak
uzavíráme do vlastního sv ta, ve kterém mnohdy daného lov ka proklínáme a postupn

etvá íme své mín ní o n m. P itom navenek nedáváme emoce znát a le  neradi,
musíme se p etva ovat. Pro  ale vlastn  neumíme komunikovat v emo  náro ných
situacích?

iny nedostate né komunikace
Hlavní p inou nedostate né komunikace je emoce strachu. Obáváme se, že za vyslovení
vlastního názoru budeme zesm šn ni, pocítíme vlnu nevole, druhý nás odmítne,
v extrémním p ípad  nás potrestá. Pokud však budeme hledat p inu ješt  hloub ji,
zjistíme, že nám svobodné vyjad ování a komunikaci nedovoluje naše emo ní nastavení.
To mohlo zp sobit nevhodné chování našich rodi i emo  blízkých osob. Vznikají tak
specifické Emo ní rovnice, které jsou onou zmín nou brzdou. Nap íklad:

Když íkám sv j názor, m že p ijít posm ch.

Táta nep ijímá mé názory.

Mohu íci hloupost.

Bojím se odmítnutí.

Odmítnutí bolí.

http://www.mamdepku.cz/clanky-deprese/osobni-rust/odhalte-sve-emocni-rovnice.html


Pokud si své emo ní nastavení nezjistíme a neopravíme, budeme neustále poci ovat
strach p i vyslovování vlastních názor .

Jaké následky má nedostate ná komunikace?
Pokud trpíte tím, že nejste schopni  vyjad ovat bez bolesti  své názory a nespokojenost,
zamyslete se nad negativními dopady svého nastavení.

Nedostate ná komunikace v oblasti práce
Kv li nevysloveným názor m m žete p ijít o povýšení; nikdo totiž netuší, co všechno ve
vás d ímá. Krom  toho nejste schopni oponovat nad ízenému a aniž by on mohl situaci
napravit, ztrácíte v zam stnání motivaci a odcházíte z jinak p íjemného místa. V pozici
nad ízeného neumíte vytýkat pracovník m jejich chyby a z vašeho týmu se stává banda
lenoch .

Nedostate ná komunikace v oblasti pen z
V p ípad  pen z je zam ená pusa stejn  zkázonosná jako v oblasti práce. Neumíte si íci
o zvýšení mzdy, vyšší podíl ve firm , partnerovi o platbu poloviny nájemného. Strádáte
v oblasti svých financí a p icházíte tak o peníze, které byste mohli investovat i si jich
prost  užívat.

Nedostate ná komunikace v oblasti vztah

Nejfatáln jší  dopad  má  nedostate ná  komunikace  práv  v  této  oblasti.  Neumíme  se
s partnerem na ni em dohodnout, nezvládáme mluvit o sexu, odlišných výchovných

edstavách, bojíme se vytýkat vlastním rodi m, d tem. Žít ve vztazích a
nekomunikovat – p ipravte se na v nou vztahovou nespokojenost.

Nedostate ná komunikace v oblasti zdraví
I v oblasti zdraví nám  nemluvení m že zp sobit spoustu komplikací. Nesd lujeme své
zdravotní potíže a nechodíme rad ji k léka i. Stydíme se mluvit o psychických t žkostech
a doufáme, že se to „n jak vy eší“.

hem své praxe jsem pracovala s lidmi, kte í m li pusu zam enou na tak pevný zámek,
že  odemknutí  trvalo  i  rok  aktivní  a  soustavné  práce.  Pokud  máte  i  vy  problémy
s komunikací, za te na sob  hned te  pracovat. Váš zámek na ústech vás totiž m že
stát dobrou práci, jinak š astné partnerství, pár milion  a v nejhorším p ípad  i vlastní
zdraví. Nebojte se tedy za ít d lat malé kr ky a íkat, co si myslíte. A pokud vám to
nep jde, najm te si zkušeného kou e, který vám pom že odhalit p iny vašeho stavu.

te si také:

Technická vašeho vztahu
CD „I ty se m žeš cítit dob e“

http://www.mujvztah.cz/clanky-vztahy/chci-zlepsit-vztah/technicka-vaseho-vztahu.html
http://www.dobry-pocit.cz/
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