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Srdeènì vás zdravím, pøátelé!
Pøináším vám další dárek - Bonus k video eBooku "Seznámit se je snadné aneb udìlejte
si z lidí pøátele". Využijete jej nejenom ve tøetí kapitole této knihy, ale také
v následujících etapách seznamování.

Olga Strnadová

Napište mi do komentáøù, jaká je vaše nejlepší seznamovací resp.
ohøívací otázka? Èím zaèínáte rozhovor?
Komentáøe a zkušenosti pište na webech:
www.olgastrnadova.cz

NAPIŠ MI
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Proè a èeho si na lidech všímat?

Inspirujte se, ale nekopírujte
Pozorujte lidi, kteøí jsou úspìšní, oblíbení, zábavní, ve spoleènosti jsou jako ryba
ve vodì, snadno navazují styky a pøátelství v neznámém davu.
Jak je poznáte? Jsou to lidé, kteøí jsou s oblibou zváni na spoleèenské akce. Všichni
se na nì tìší. Lidé se s nimi cítí dobøe. Jejich známí o nich mluví pozitivnì i za jejich
zády. Mají i své kritiky, to je normální. Vy sami si na nì udìlejte názor. Právì proto je
pozorujte a všímejte si jejich chování. Nauète se rozlišovat, co funguje a co ne.
Uvidíte, jak jsou jejich vztahy smysluplné a trvanlivé.
Všímejte si jejich suverenity a bezprostøednosti. Obì tyto vlastnosti mohou být
darem, který dostali od narození, ale vìtšinou jsou tyto dovednosti, nauèené a praxí
mnohokrát ovìøené. Sledujte, co dìlají a vyzkoušejte jejich techniky
ve své komunikaci. Ale nekopírujte bezmyšlenkovitì vìty, které øíkají, gesta
a celkovì jejich chování. Vìty a zpùsob vystupování berte jako inspiraci pro vás.
Pøizpùsobte vše sami sobì. Držte se myšlenek, nápadù a øeknìte to svým stylem
a vlastními slovy.

Jsme „jen“ lidé
I mistøi mohou udìlat chybu. Pokud se nìkteøí lidé v poèátcích svého aktivního
seznamování dostanou do trapných situací, je dùležité, aby si z toho nedìlali tìžkou
hlavu. Jsme jen lidé. I zkušený a ostøílený lev spoleènosti je taky jen èlovìk.
Normální èlovìk se nad to povznese. Situaci se zasmìje a s pochopením ji pøijme,
protože sám podobné situace zažil. Bude-li se k vám nìkdo na základì nìjaké trapné
situace, která vznikla napøíklad z nedorozumìní, chovat povýšenì, odtažitì nebo vás
zaène ještì více ztrapòovat, pak je to idiot. A vy buïte nad vìcí.
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1. Jsou v seznamování proaktivní a iniciativní.
2. Zaènou rozhovor pøátelským pozdravem.
3. Pøedstaví sebe nebo lidi, kteøí se mezi sebou neznají. Pomáhají lidem,
kteøí jsou nesmìlí.
4. Bìhem seznamování se usmívají.

CVIÈENÍ

Co obvykle oblíbení lidé dìlají a èeho si na nich
mùžete všímat?

5. Pøi podání ruky se dívají druhému do oèí, mají dobrý stisk.
6. Zapamatují si jména a èasto je používají.

VŠÍMEJ SI

7. Udržují vizuální kontakt.
8. Projevují o lidi zájem.
9. Pozornì naslouchají.
10. Dodávají ostatním pocit, že jsou výjimeèní.
11. Umí se lidem pøiblížit. Dávají lidem šanci, aby je lépe poznali.
12. Umí pokládat vhodné otázky.
13. Uvìdomují si øeè tìla. Cítí se uvolnìnì a vysílají pozitivní signály.
14. Nepodceòují pøípravu.
15. Nenechají se rozhovorem vláèet.
16. Nevypaøí se. Pøi odchodu se rozlouèí, vyjádøí vdìènost, podají ruku
a usmìjí se.
17. Zanechají po sobì pozitivní stopu.

Jsem si vìdoma toho, že každý z výše uvedených bodù je téma samo o sobì.
Podvìdomì tyto rady známe, vnímáme a víme, že bychom mìli... Ale èastokrát
si nejsme jistí JAK a nìkdy nechápeme ani PROÈ bychom mìli nebo nemìli dìlat to
èi ono. Odpovìdi na otázky: „Jak být proaktivní a iniciativní.“, „Jak zvládnout
spoleèenský úvod?“, „O èem se bavit?“, „Jak používat jméno a proè?“ atd. se dozvíte
v dalším z eBookù a lekcí, které mám pro vás pøipraveny.
A stejnì jako v tomto pøípadì nezùstaneme u teorie. Vaše souèasné pøání (chtìl bych
mít víc..., ráda bych umìla lépe..., chci si najít..., atd.) se stane konkrétním cílem. Proto
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vám do nového eBooku pøipravuji další praktická, srozumitelná cvièení, která vás
dovedou k vytyèenému cíli.
Pozorujte techniky a triky, které používají oblíbení lidé. Všímejte si, že s každým
komunikují trochu jinak. Zamyslete se nad následujícími otázkami a napište si k nim
svoje odpovìdi.

¤ Úkol è. 1 - Znám nìkoho, koho mám rád(a)
a kdo je ve spoleènosti oblíbený?
d

Napište si 1 – 5 osob. Ideální bude, když budete mít alespoò 2!

d

Pro každou z tìchto osob si vytisknìte pøedchozí stránku (strana è. 6) a

NAPIŠ SI

peèlivì si na dané otázky odpovìzte (samozøejmì si odpovìdi ke každé z této
osob napište).

Z Návod na tisk: používáte-li
program Adobe Reader
pro zobrazování PDF souborù
(všechny eBooky jsou v PDF),
nastavte se na stránku, kterou
chcete tisknout, zvolte
v horním menu "Soubor" /
"Tisknout..." / zvolte tisknout
"Souèasná stránka" / zmìòte
si poèet kopií - v tomto pøípadì
5x / "TISK".
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Osoba:

I

Jak èasto jsem s ní(m) v kontaktu?

I

Co se mi líbí na jejím/jeho chování?

I

Proè si myslím, že ji/ho mají lidé rádi?

I

Jak se chová ke mnì?

I

Z toho, co se mi na jeho chování líbí, dìlám i já?
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¤ Úkol è. 2
d

Napište si odpovìdi na následující otázky:

I

Jaké chování se mi u lidí nelíbí?

I

Proè se mi to nelíbí?

I

Dìlám z tìch, vìcí, které se mi u druhých nelíbí, taky nìco takového?

I

Èí chování se mi nelíbí?

d

I

NAPIŠ SI

Napište si jména 1-3 konkrétních osob.

Je na tìchto lidech pøece jen nìco, co bych mohl(a) pochválit? Dìlají nìco
dobøe? Pokud ano, hned si to k tìm jménùm napište!
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I

Kam chodím mezi lidi? (práce, koníèky, restaurace,...)

I

Kde potkávám nìkoho nového?

I

Kam tento týden vyrazím, abych se mohl(a) seznámit?

I

Pomùže mi, když pùjdu do spoleènosti ještì s nìkým? Pokud ano, s kým?

Z Najdìte nìkoho vhodného, kdo se bude chtít seznamovat, abyste pak nestrávili

UDÌLEJ TO

celou událost jen ve dvou.

Posledním ètyøem otázkám by se mìli vìnovat pøedevším ti, kteøí si myslí, že se
do spoleènosti moc nedostanou nebo ti, kteøí si chtìjí okoukat a vyzkoušet
seznamování s novými lidmi nebo v novém prostøedí.
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Dùležitá poznámka!
Nechci, abyste nìkoho napodobovali! Je lepší být originálem tzn. sám s sebou, než
kopií nìkoho jiného. Respektujte to, jací jste. To, co se máte od druhých oblíbených
a respektovaných lidí nauèit jsou zpùsoby, jak to dìlají.
Toto cvièení vám má posloužit, abyste si sami ujasnili, co se vám na druhých líbí a co ne.
Pomùže vám to odhalit, co na sobì mùžete zlepšovat a zároveò vám dodá
sebevìdomí, když pojmenujte komunikaèní dovednosti, které zvládáte.

Napøíklad:
Všimnete si, že váš „vzor“ vèas odpovídá na smsky, umí lidi pochválit, ví, kdy je vhodné
zavtipkovat nebo kdy je lepší jen mlèet a naslouchat, podìkuje druhým za setkání
apod.

Z To je to èeho si všímejte! Zamìøte se na principy! Prosím, nestylizujte se do

PAMATUJ

nìkoho jiného! Ublížili byste si.

Mám pro vás ještì jednu výzvu!
Co mùže být váš další krok? Jdìte za osobami, od kterých se uèíte a oceòte nìco z jejich
komunikaèních dovedností! Vìøte, že nebude dlouho trvat a vaše pochvala pøinese své
ovoce.
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