
Poznejte skute nou tvá  toho druhého

ím, že každý z nás n kdy ve vztazích, a  již partnerských, p átelských i obchodních,
zažil zklamání. Na za átku se ten druhý zdál p íjemný a chytrý prot jšek, po n jaké dob
se z n j však vyklubal n kdo úpln  jiný. Mn  osobn  se tak stalo n kolikrát v život  a
vždy jsem si pokládala otázku: „Jak to, že jsem tu druhou tvá lov ka nepoznala ihned?“
A  dá  se  v bec  poznat  skute ná,  a  asto  ta  schovaná,  podstata  osobnosti?  Tvrdím,  že
každý má bu  zdravé i nezdravé jádro, které však perfektn  schovává. Skute nou
podstatu osobnosti si jednoduše necháváme jen pro sebe, je zahalená v našem smíchu,

edstírané (nebo nep edstírané) dobré nálad , p ikyvování a každodenním chování.
Když jsme však sami se sebou, jsme to skute  my a taková osobnost se asto rapidn
liší  od  té,  jaká  se  prezentuje  p ed  ostatními.  Jediné  momenty,  kdy  se  ( asto
nedobrovoln ) ukáže, jsou emo  vypjaté momenty.

Ráda bych vám v tomto lánku p edala techniky,  jak skute nou tvá lov ka odhalit.  Je
již  na  vás,  zda  budete  ukazatele  poté  respektovat.  Mn  osobn  se  nevyplatilo  je
ignorovat, protože d íve i pozd ji se skute ná tvá  toho druhého objevila.

Technika #1 – Vezm te ho do prost edí, které nemá rád

Když setrváváme ve vlastních stereotypech, které jsme si sami vytvo ili, náš život je
jedna velká klidná voda. Až když se dostaneme do nových a ješt  k tomu nep íjemných
situací, ukáže se, jak pevnou máme psychiku a také, jací ve skute nosti jsme. Pokud
druhého vezmete do restaurace, kterou nemá rád anebo do prost edí, které mu nesedí,
jasn  uvidíte,  jak se chová. D íve i  pozd ji  totiž  emoce neustojí  a za ne se projevovat
„svým“ zp sobem. Podle jeho chování m žete jasn  ur it, co bude d lat, když se mu

co nebo n kdo nebude líbit.

Technika #2 – Odmítn te ho v záležitosti, která je pro n j d ležitá

Pravd podobn  si budete p ipadat p echodn  necitliví, avšak bolest z toho, že je druhý ve
skute nosti ne istý, je jist  v tší než krátkodobé odmítnutí. Jak to tedy ud lat?
Jednoduše odmítn te druhého v oblasti i situaci, která je pro n j d ležitá. M že to být i

co,  s  ím  již  po ítal,  nap íklad  mu  zrušte  na  poslední  chvíli  p islíbení  ú asti  na  jeho
narozeninách,  zamítn te  mu  zvýšit  plat  (v  tomto  p ípad  se  lidé  skute  dob e
projevují). V této situaci se vám daný jasn  ukáže, jaký je, když nebude po jeho v
pro n j d ležité, životní oblasti.



Technika # 3  - Nechte ho o hladu a žízni

Skute  nejsem masochista ani tyran. Vzpome te si na sebe, jak vám pracuje psychika,
když máte hlad anebo jste žízniví. Pravd podobn  se nesm jete na celé kolo a nejste
ak ní. Spíše máte tendenci upadat do nevrlosti, únavy… V této situaci tedy jasn
poznáte,  jaký lov k vedle vás stojí.  Poznáte, jaký je, když mu ihned nedáte to, co
pot ebuje.

Technika # 4 – Vezm te ho na výlet s d tmi

Jak všichni víme, d ti vyžadují obrovskou trp livost. A není tedy nad lepší zkoušku, než
toho druhého vzít s kupou d tí nap íklad do ZOO nebo na celodenní výlet. Dob e m žete
vid t, jak se bude druhý chovat, když bude s trp livostí u konce. Krom  toho, pokud
si testujete budoucího partnera i partnerku, máte jasnou ukázku toho, jaký bude otec i
matka.

Technika # 5 – P esta te na chvíli komunikovat

Nejen v oblasti vztah , ale i v oblasti práce je komunikace mezi námi d ležitá. Pokud si
neumíme jako kolegové i pod ízení s nad ízeným vyjasnit pozice, jak m že naše
spolupráce fungovat? Mnozí lidé jsou schopni komunikovat na za átku, po n jaké dob  se
však uzavírají a za ínají skrývat vnit ní motivy. Otestujte si tedy hned na za átku, zda a
jak bude druhý v emocích komunikovat. esta te na n jakou dobu otvírat zásadní
otázky a nechte druhého, zda p ijde sám anebo nechá „hnít“ problém v sob .

Doporu uji si také p íst:

Ochra te si životní energii – I. díl


