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Vìnování:
"Tuto knihu s láskou vìnuji všem svým bájeèným pøátelùm, kteøí mì inspirují a 

podporují na cestì za mými sny. Také všem lidem, kteøí prošli mým životem a pøivedli 

mì k sepsání této knihy. Chci ji vìnovat každému, kdo si pøeje najít nové pøátele a 

navázat s lidmi dobré vztahy a zvednout si sebevìdomí."

... chci vyjádøit Davidovi a Michalovi, díky kterým se tato kniha dostala až k vám.

Olga Strnadová

Jak s video eBookem pracovat?
Na oficiálních stránkách  si 

zkontrolujte, jestli máte nejaktuálnìjší verzi. Tento eBook si vytisknìte a pracujte 

s ním - pište si do nìj své poznámky. Nedílnou souèástí této knihy 

jsou videa a další bonusové materiály, díky kterým získáte další 

dùležité informace. Jsou pro vás zdarma. Staèí, když zadáte svùj 

email, abych vám je mohla poslat.

Vaše otázky nezùstanou bez odpovìdi
Pokud vás pøi ètení eBooku napadne jakákoliv otázka, napište mi. 

Odpovím na všechny dotazy. Vašim dotazùm a odpovìdím na nì chci vìnovat 

náležitou pozornost a musím si na nì vyèlenit dostatek èasu. Ovšem každý den mi 

pøijde nìkolik desítek emailù a jiných zpráv a není v mých silách odpovídat na všechny 

ihned. Respektujte to, prosím, a poèítejte s dobou pro odpovìï okolo 7 - 14 dnù.

Nezmìrné podìkování...

(kliknìte           nebo na odkaz v patièce této stránky)SEM

Kontaktujte mě prostřednictvím mého blogu (klikněte zde).
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Nudné prohlášení:
Tento eBook je soubor osobních myšlenek, zkušeností a názorù, založených na mých 

úspìších i neúspìších v seznamování a komunikaci s lidmi. Stažením tohoto eBooku 

pøijímáte, že jakékoliv použití informací zde popsaných je ve vašich rukách a autor 

nenese žádnou zodpovìdnost za vaše výsledky. 

Varování pro kyberlumpy
Tento eBook podléhá autorským právùm. Nesmíte kopírovat texty, obrázky ani jiné 

èásti a informace zde obsažené. Ebook ani žádná jeho souèást nesmí být prodáván ani 

jinak zpoplatnìn. 

Volné šíøení povoleno ;-)
Tento eBook MÙŽETE ŠÍØIT V NEZMÌNÌNÉ PODOBÌ (tak jak je - 31 stran). Mùžete jej 

sdílet i dávat ke stažení na internetu ZDARMA, pøeposílat emailem. Klidnì tento 

eBook nabízejte i jako dárek èi bonus k vašim službám (a obdarovaní jej mohou 

samozøejmì pøeposlat dle libosti dál). 

Souèástí eBooku jsou nejen videa ale i další 

bonusy! Vy, stejnì jako kdokoliv jiný, mùžete využít 

úplného potenciálu tohoto video eBooku. 

na webu pak vyplòte 

svùj email, abych vám je mohla postupnì zaslat a 

dostanete se k informacím, které tuto knihu doplòují.

Kliknìte 

na odkaz v patièce této stránky, 
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Pøedmluva

Stojíte jistì na obou nohách?
Po operaci kolena jsem potøebovala berle, abych se vùbec nìkam dostala. Díky nim 

jsem se mohla pohybovat a hlavnì mi pomáhaly, abych mohla operovanou nohu 

postupnì trénovat a zaèít zase normálnì chodit. Co to má spoleèného s komunikací?

Efektivní seznamování stojí na dvou nohách. Aby dobøe kráèelo, mìly by být obì nohy 

silné a funkèní. První noha, nezbytná k vykroèení na cestu seznamování, je 

SEBEVÌDOMÍ. Druhou nohou, stejnì dùležitou, je CHOVÁNÍ. Pøi navazování kontaktù 

a získávání nových pøátelství je to jako pøi chùzi. Vaše chování a sebevìdomí se 

doplòují. Zdravá sebedùvìra a zvládání seznamovacích vìt, technik a situací vás 

spoleènì pøivedou k novým pøátelùm a navázání èi zlepšení vztahù s lidmi.

Mohu to jen potvrdit. Pøestože jsem mìla teoreticky nastudované zpùsoby 

seznamování, nikam jsem se dlouhou dobu prakticky neposouvala. Potøebovala jsem 

berlièky, které mi pomohou posílit i druhou nohu, abych mohla sebevìdomì 

procházet procesem navazování nových vztahù.

Bìhem své práce jsem zjistila, že drtivá vìtšina lidí má problémy s jednou nebo druhou 

nebo dokonce s obìma nohama, na kterých stojí komunikace a seznamování. Je 

pøirozené, že hledají berlièky, aby se takzvanì rozchodili. Právì proto jsem pøipravila 

eBook "Seznámit se je snadné aneb Udìlejte si z lidí pøátele".

Nejprve se zamìøíme na vaše sebevìdomí. Posílíme Vaše kladné stránky a pøekonáme 

to, co vám bere sílu a odvahu.

Právì otevíráte knihu, která vám ukáže, jak upravit své vnitøní nastavení 

k sebevìdomému seznamování a získávání pøátel. 

Nauèím vás, jak pøekonat zábrany v komunikaci, zaèít a udržet zajímavý rozhovor 

s kýmkoli a kdekoliv, jak si zvednout sebevìdomí, jak si vás lidé zamilují a jak 

dobøe prodat svoje nápady, názory, služby nebo zboží.
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1. Cesta k sobì – (nejen) 
mùj pøíbìh

Jak jsem se k seznamování dostala? A proè jsem se o toto téma 
zaèala podrobnì zajímat?

Zaèátky nebývají snadné
Když jsem s aktivním seznamováním zaèínala, prožívala jsem osobní krizi. Cítila jsem se 

osamìlá a neschopná. Byla jsem na mateøské, v novém mìstì, bez jediného známého. 

Mìla jsem o 25 kilo víc, dluhy, spoustu špatných zkušeností s lidmi a nulové 

sebevìdomí. S vrstevníky jsem si moc nerozumìla. Mùj tehdejší život se toèil pøevážnì 

kolem slovíèek „papat“, „kakat“ a „hají“. Z oslovení nových lidí jsem mìla strach. Vùbec 

jsem nevìdìla, jak pøekonat stud, jak zvládnout trému a sebrat odvahu udìlat první 

krok a zaèít se bavit s nìkým neznámým. Nechtìla jsem se vtírat, pùsobit trapnì nebo 

zoufale. 

Nevìdìla jsem jak zaèít. Jak najít s novými lidmi spoleèné téma a zbavit se pocitu, že 

nemám o èem mluvit. A když už jsem sebrala odvahu a zkusila to, poznala jsem 

pøevážnì lidi, se kterými jsem si moc nerozumìla. Pøesto jsem vìdìla, že mám na víc. 

Chtìla jsem víc. Toužila jsem svou situaci zmìnit. Pøemýšlela jsem, jak se dostat 

k lepším kontaktùm a jak zaujmout hned pøi prvním setkání.

Pak pøišla promìna
Zaèala jsem èíst inspirativní knihy o komunikaci a osobním rozvoji. Díky tomu jsem 

zaèala chápat principy seznamování, které jsou použitelné jak v bìžném životì tak 

v podnikání. To mi dodalo trochu odvahy a zaèala jsem zkoušet rùzné zpùsoby 

navazování kontaktù, èím zaèít rozhovor, jak oslovit druhé lidi. Postupnì jsem 

pøicházela na to co dìlat, aby se lidé se mnou cítili dobøe. Hledala jsem zpùsoby jak si 

øíct o kontakt, aby to nevypadalo vlezle. Poøád jsem se ale nemohla zbavit pocitu, zda 
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jsem neøekla nìco nevhodného. Vìdìla jsem, že to pramení z mého nízkého 

sebevìdomí. Klíèové bylo zaèít dìlat takové vìci, abych získala zpìt sebedùvìru i 

pøesto, že jsem mìla pocit, že jsem selhala a nacházím se ve složité životní situaci. 

Obrovskou pomocí pro mì byl mùj manžel, který mì podporoval a vìøil mi. Pomáhal mi 

zvládnout neúspìchy, které jsem nìkdy zažívala a moje sny zaléval novou a novu 

motivací jako kvìtinu vodou. Snažila jsem se lépe pochopit sebe sama a zaèala jsem 

objevovat svoje pøednosti (umím naslouchat, vcítit se do druhých,…). A tak jsem 

v seznamování zaèala využívat toho, co vím, co umím a co mi jde nejlépe. A hlavnì šla 

jsem naplno do akce!

První soukromé úspìchy
Brzy jsem umìla rozpoznat správnou situaci k seznámení a když taková situace nebyla, 

dokázala jsem ji vytvoøit a zaèít s lidmi konverzovat. Postupným osmìlováním a 

zkušenostmi jsem získala jistotu, o èem se s kým bavit, jak udìlat dobrý dojem a jak 

udržet rozhovor živý a zábavný. Díky aktivitì rostlo i mé sebevìdomí a to mi 

pomohlo osvobodit se od od myšlenek typu: „Co si o mnì budou myslet druzí?“ Mùj 

okruh známých a kamarádù rostl. Moje zájmy a zážitky byly pestøejší, život zábavnìjší. 

Zaèala jsem hubnout a rozhodla se, že navzdory složité finanèní situaci se opìt pustím 

do podnikání.

Pøíležitost
Zaèala jsem lidi kontaktovat nejen ze soukromých, ale také z pracovních dùvodù. Díky 

tomu jsem pochopila, jak je dùležité se správnì prezentovat, vìdìt jak lidem prodat 

své myšlenky, získat jejich dùvìru v to, co dìláte. Protože jsem mìla v komunikaci 

úspìchy a byla jsem ambiciózní, zaèala jsem uèit a vést týmy lidí a podnikatelù 

v navazování kontaktù a budování vztahù. Vìtšina lidí stejnì jako já na zaèátku øešila, 

jak ztratit prvotní ostych a pøekonat sama sebe. Byli ochotni uèit se nové vìci, ale 

potøebovali vedení. Já sama jsem se prùbìžnì dál vzdìlávala a vypracovala jsem napø. 

krátký manuál s tipy, jak si zapamatovat lidi, se kterými se setkáte.

Seznámit se je snadné aneb udìlejte si z lidí pøátele / Olga Strnadová
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Veøejné úspìchy
Nauèila jsem stovky lidí, jak oslovit kohokoliv tøeba v autobusu, jenom tak na ulici nebo 

v supermarketu. Vedla jsem je postupným tréninkem, aby dokázali vhodnì 

upozornit na své kvality a prodat lidem své myšlenky, produkty, práci a získávali vìtší 

vliv.

Mezi mé posluchaèe patøili lidé všech vìkových kategorií, z rùzných koncù svìta, byli 

mezi nimi zkušení manažeøi s letitou praxí v oboru i èerství maturanti. Proto jsem 

postavila svoje školení na obecných principech, které fungují pro každého bez 

rozdílu vìku, pohlaví nebo spoleèenského postavení. Mí studenti pøestali pochybovat 

o svých schopnostech, i když byli mezi zkušenìjšími nebo výše postavenými lidmi. 

Zaznamenali pozitivní zmìny nejen v pracovní komunikaci a seznamování, ale i 

na svém sebevìdomí a soukromých vztazích, protože nezískávali jen kontakty, ale 

s každým èlovìkem navázali dobrý vztah.

Inspirace
Tyto zkušenosti mì ještì více inspirovaly. A� dìláte v životì cokoliv, je dobré umìt se 

prosadit, dát o sobì vìdìt a to nejlépe prostøednictvím dobrých doporuèení od pøátel. 

Úspìšní lidé jsou velmi èasto i žádanými spoleèníky a hosty. Lidé, kteøí navazují dobré 

vztahy, mají jistotu v sebe sama a dokáží pøenést víru toho co dìlají na ostatní. Dokáží 

lidi kolem sebe inspirovat, být jim pøíkladem a vést ostatní ke zmìnì.

Nový projekt
Spoleènì se svým skvìlým týmem, který vznikl právì díky výše zmínìným 

dovednostem, jsem pro vás pøipravila Školu seznamování, kde se s Vámi ráda podìlím 

o své zkušenosti. Podpoøím vás v oblastech, které vám nyní èiní obtíže a také vás ráda 

poznám osobnì. Ve Škole seznamování se spoleènì zamìøíme na to, jaká témata vám 

pomùžou snadno se seznámit. Nauèíte se, být pro lidi pøitažlivìjší a zábavnìjší. 

Pomùžu vám, zvládnout pøípadné odmítnutí nebo neúspìch. Budete bravurnì 

komunikovat i s lidmi, kteøí mají jiné názory a postoje než vy.
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Video è. 1·
Pokud bylo pro vás tìžké nahlédnout na svoji 

souèasnou situaci, rozumím vám. Mám pro vás 

dobrou zprávu. Ukážu vám, jak správnì 

nastavit vlastní myšlení. Je to první dùležitý 

krok nejen pro seznamování a komunikaci. 

Podívejte se na video "Kapitola 1. - Jak 

správnì nastavit myšlení", které naleznete 

po registraci ve stejnojmenném emailu.

Bez ohledu na okolí, vzdìlání, osud èi náhodu jsou to naše myšlenky, které tvoøí naši 

realitu a budoucnost. 

Možná se ptáte, co to vlastnì ty afirmace jsou? Obecnì vysvìtleno - jsou to vaše 

vnitønì vyslovené myšlenky, touhy a pøesvìdèení, kterými mùžete mìnit chod 

událostí. A to ve svùj prospìch èi neprospìch - podle toho, jakými myšlenkami se 

zaobíráte.

Tento bonusový eBook "AFIRMACE" vám však 

dávám proto, abyste své myšlenky využili 

ku vašemu prospìchu. Najdete jej 

v emailu spoleènì s videem k první 

kapitole.

AFIRMACE - Váš bonusový eBook

Poznámka: Pokud emaily nedostáváte, zaregistrujte se ZDARMA na stránkách Seznámit 

se je snadné (odkaz na web je v zápatí každé strany této knihy).

staèí  kliknout
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Kde všude sis vìtu napsal/a?

Zrcadlo v koupelnì¤
Pokud chcete nakopnout svoje sebevìdomí a zlepšit svoje seznamovací 

a komunikaèní dovednosti, zaènìte tímto prvním krokem! Na sklo v koupelnì, 

na stùl v pracovnì, na nástìnku v práci, na lednici, zkrátka na nìjaké místo, které 

máte èasto na oèích, si napište vìtu: 

Každý den se na tu vìtu dívejte. Poøád dokola, dokud se vám ta myšlenka nedostane 

takzvanì pod kùži, respektive do vašeho podvìdomí.

Možná si øíkáte: „Jak mi to pomùže najít nové pøátele?“  Dùvìøujte tomu. Pomùže vám 

to naladit vaše podvìdomí, èasem se to stane vaší souèástí a budou se dít zázraky. A� 

tomu nyní vìøíte nebo ne, funguje to. Tak to udìlejte!

d „Pøitahuji nové, vzrušující, milující, starostlivé, tolerantní, zábavné 

a velkorysé pøátele a sama jsem takovým pøítelem pro ostatní.“ 
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PAMATUJ

2. Jaký je váš pøíbìh?

Pojïme se spoleènì podívat na to, proè lidé mají s komunikací 
problémy.

Z Jen málokdo tuto nelehkou situaci pøekoná sám. Cesta ke zmìnì je možná! 

Vyžaduje nìjaký èas. Vaše mysl musí být otevøená, aby se zbavila starých 

nežádoucích komunikaèních vzorcù. Doslova musíme pøeprogramovat naše 

podvìdomí. 

Mnoho lidí, kteøí mají starosti se seznamováním a s mezilidskou komunikací, musí 

po pøíèinách pátrat až do svého raného dìtství. I vy si øadu vìcí mùžete ujasnit, když 

zavzpomínáte na svoje dìtství a dospívání. Možná odhalíte neèekané souvislosti 

a pomùže vám to lépe pochopit celý proces. 

Zaènìte tím, kam až sahá vaše pamì�. Je dùležité, abyste se ve svých vzpomínkách 

dostali až do doby, kdy jste byli malé dìti.  Možná si vybavíte události, které pøímo èi 

nepøímo mají vliv na komunikaèní problémy.

V lidské komunikaci hraje velkou roli sféra podvìdomí, která øídí naše chování. 

Když jsme ve stresu, v nìjaké vypjaté situaci, když jsme unavení, rozèilení a podobnì, 

vyplují tyto podvìdomé programy na povrch. 

Vìtšina tìchto programù se tvoøí v prvních pìti letech našeho života. Naše 

podvìdomí je v tuto dobu velmi citlivé a otevøené. Bìhem puberty se postupnì 

uzavøe. Každý z nás má øadu dobrých programù, ale také máme programy, které je 

tøeba zmìnit. S tím vším souvisí napøíklad pøílišná ostýchavost, strach 

pøed vystupováním na veøejnosti nebo dokonce fóbie z kontaktu s cizími lidmi. 

Na naše nejranìjší dìtství si pøevážnì nepamatujeme. Nevíme, jak v té dobì spolu 

komunikovali rodièe, jak se k nám chovali sourozenci, jak jsme vycházeli se svými 

vrstevníky na dìtských høištích, jaká panovala atmosféra v našem batolecím vìku.

Vìtšinou nevíme, jestli jsme nemìli silný zážitek spojený se vztahy a komunikací, 

který naše podvìdomí ovlivnil. 
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PAMATUJ
Z Je dùležité zavzpomínat a nechat vyplout na povrch vìci, o kterých jsme si 

mysleli, že už si je nepamatujeme. 

Výzkumy prokázaly, že naše podvìdomí øídí øadu automatických reakcí 

a mechanismù chování, a my si je skuteènì èastokrát ani neuvìdomujeme. Bohužel 

pravdou je, že mnoho lidí má v sobì nìjaké vnitøní psychické bloky spojené 

s mezilidskou komunikací, které se jim nedaøí pøekonat. Dobrá zpráva je, že to není 

trvalý stav. Situace se dá zmìnit o 180°. 

Nevymlouvejme se tedy na naši špatnou výchovu nebo otøesné zážitky z dìtství. 

Pracujme s nimi. Toto téma nemùžeme v mezilidské komunikaci pøehlížet nebo 

podceòovat.

Cvièení na konci kapitoly má pomoci nejen lidem, kteøí prodìlali nìjaké nepøíjemné 

zkušenosti, ale i tìm, kdo si myslí, že na jejich život nemìla vliv žádná životní traumata 

a jejich problémy s komunikací vycházejí  pouze z jejich pøirozenosti.

Jediné øešení je akce, která vám pomùže 
pøeprogramovat vaše podvìdomí.
Pokud se cítíte osamoceni, uvìdomte si, že musíte zaèít chodit mezi lidi. Pokud chcete 

nìkoho potkat, vystupte ze zóny svého pohodlí a pus�te se do objevování nových 

dimenzí. Pochopte a ztotožnìte se s tím, že osvojit si seznamovací techniky 

a konverzaèní schopnosti není žádná vìda.

Uvìøte tomu, že seznamování je snadné a zábavné! Vy musíte pøesvìdèit nejprve 

sami sebe, že komunikace je jednoduchá. Dejte si za cíl, dát se dennì do øeèi 

s kýmkoliv, kdekoliv, o èemkoliv a využít každé možné pøíležitosti k seznámení. 

Když lidé stojí pøed novou výzvou, pøijít za nìkým úplnì cizím a zaèít se ním bavit, nejde 

jim to. Èastokrát si øíkají: „Teï. Teï je to ta situace, tak honem, zaèni o nìèem mluvit.“ 

Jejich nervozita a stres, který si sami zpùsobují, znemožní každou možnou pøíležitost 

na seznámení. Selhávají. Proto musí pøekonat tyto zábrany. 

Možná se vám nyní zdá, že pøedešlých nìkolik vìt jsem formulovala pøíliš obecnì, ale 

vše vychází z mých vztahových zkušeností. Sama mám toto vše za sebou. Promítala 
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jsem si svoji minulost a pøemýšlela hodnì do hloubky o rùzných událostech. Objevila 

jsem dlouho neléèená zranìní. Potlaèená bolest vyšla na povrch a tak zaèal proces 

uzdravování. 

Èím déle to budete odkládat, tím to bude horší.
Neodkládejte seznámení na lepší chvíli, na nìjaké „až po tom“, na takzvané jindy, až se 

budete cítit lépe a podobnì. Jdìte do akce! Èím více budete nad svým prvním krokem 

k seznámení pøemýšlet, tím tìžší a složitìjší vám bude pøipadat. Zaènete o sobì 

pochybovat a to, co máte uèinit, se vám bude zdát obtížné. Každý zaèátek je tìžký. 

Pokud budete takový krok v sobì rozebírat, postupnì se sami paralyzujete 

a neudìláte nic. A až prošvihnete svoji šanci, budete na sebe ještì naštvaní, že jste se 

nerozhoupali a nezvládli jste to. Co se stane? Problém bude ve vaší mysli narùstat 

a tam rozhodnì nesmìøujeme!

Po nìkolika zkušenostech v seznamování jsem dospìla k dùležitému zjištìní. Nìkteøí 

lidé se mi pøiznali, že se mì báli oslovit jako první. Problém nebyl ve mnì, ale v nich. 

Ostýchali se. Nevìdìli jak. 

Nejprve jsem tomu nemohla uvìøit. Pøiznání tìchto lidí mì obohatilo o pohled z druhé 

strany. Pochopila jsem, že na svìtì je øada inteligentních, talentovaných, vzdìlaných 

a bájeèných lidí, kteøí jsou souèasnì stydliví. 

Já ano. Zamìøovala jsem se pøíliš na sebe a domnívala jsem se, že všichni kolem mì 

jsou v pohodì a jen já jsem bezradná a nejistá. Vìøila jsem tomu, že jsem na tom urèitì 

hùøe než ostatní. Nový rozmìr, který se pøede mnou otevøel, mi ukázal cestu. 

Pochopila jsem, jak dùležitá je situaèní komunikace.

Z Pochopila jsem, že když budu bìhem kontaktu s lidmi limitovaná vìcmi, které mì 

brzdí, nikam se nedostanu.

Z Tím, že jsem jim podala pomocnou ruku, udìlala pøátelské gesto a prolomila ledy, 

bylo už velmi jednoduché se dále bavit.

Taky jste mìli døíve pocit, že jen vy máte problém v 
komunikaci? 

ZE ŽIVOTA

PAMATUJ
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Co je situaèní komunikace?
Je to skvìlý a jedineèný prostøedek, který vytvoøí vzájemnou náklonnost a posílí 

sympatie. Vìnovala jsem se jejímu studiu a procvièování. Sama na sobì jsem zkoušela 

rùzné techniky a krok za krokem jsem se uèila, jak zlepšit svoje komunikaèní 

schopnosti. Následnì jsem pomáhala ostatním rozvíjet jejich dovednosti tak, aby se 

stali sebevìdomými, pohotovými, spoleèenskými lidmi, kteøí aktivnì sami navazují 

nové vztahy a dokáží je udržet. 

Situaèní komunikace je soubor ovìøených konkrétních návodù a otázek, jak se mùžete 

zaèít bavit s kýmkoliv, kdekoliv a o èemkoliv a bude to oboustrannì pøíjemný 

a obohacující rozhovor.

Mùj nejvìtší úspìch v komunikaci ovšem není to, že jsem prošla osobní zmìnou, která 

mi zkvalitnila život. Mým nejvìtším úspìchem je, že moje pøedané rady a zkušenosti 

pomohly øadì lidí zlepšit jejich seznamovací a komunikaèní dovednosti. Mým 

cílem je, abyste i vy mohli svùj život naplnit poklady, které vám pøinesou setkání 

s novými lidmi a stali jste se sebevìdomým a oblíbeným spoleèníkem, dùvìrným 

pøítelem nebo váženým obchodním partnerem.

Situaèní komunikace se mùže stát novým návykem, díky kterému budete mít ze sebe 

dobrý pocit. Budete dobøe pùsobit na ostatní, nauèíte se u rozhovoru pøemýšlet a ne 

jen automaticky mluvit.

Z Díky situaèní komunikaci jsem potkala øadu úžasných lidí a mnozí z nich se stali 

mými pøáteli. Život se stal zábavnìjším. Díky tomu se v mém životì nacházejí lidé, 

kteøí dodávají každému novému dnu na významu a hloubce.

Cílem této knihy je ukázat vám, jak se z osamocené, 
nedùvìøivé a uzavøené osoby, stal úplnì nový èlovìk. 

PAMATUJ
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Cesta k vašemu podvìdomí¤
Rozdìlte si svùj život na šestileté úseky. To znamená, že pokud je vám napø. 26 let, 

máte 5 úsekù (0-6 let, 7-12 let, 13-18 let, 19-24 let, 25-26 let). Zamyslete se nad každým 

obdobím zvláš�. Vezmìte si tužku a papír a pište si! 

Toto cvièení není záležitostí deseti minut ani jednoho dne. Je to proces, který se tímto 

cvièením nastartoval. Vyžaduje to však nìjaký èas. Položte si výše uvedené otázky 

a nechte je v sobì volnì plynout. (Úèelem této knihy není psychoterapie ani rozebírání 

hlubin mysli a duše. Pro komplexnìjší pochopení zábran v komunikaci s lidmi je tøeba si 

uvìdomit nìkteré svoje souèasné limity a jejich pøíèiny.)

Video è. 2·
Podívejte se na video "Kapitola 2. - Toto je Váš 

pøíbìh", které naleznete jako další 

ve stejnojmenném emailu.

d Napište si váš silný zážitek v oblasti komunikace, který si z každého období 

pamatujete. Pokud vám vyvstanou v mysli negativní zážitky, vyvažte je 

dvojnásobkem zážitkù pozitivních. Ty pozitivní si také zapisujte! Pátrejte 

po tom, co bylo v daném èasovém úseku vašeho života dobré. Podìkujte 

za to! To, co bylo špatné, nechte vyjít na povrch. Uvìdomte si pocit, který pøi 

vzpomínce prožíváte. Rozhodnìte se, že vy jste pánem vašeho života. Tudíž 

nedovolte, aby pánem vašeho života byla nìjaká špatná zkušenost nebo 

nìkdo, kdo ji zpùsobil. Pokud jste si takovou zkušenost zpùsobili sami, 

pøijmìte to jako fakt. Díky tomu teï víte, co je správnì a co je špatnì. Proto 

byste to znovu neudìlali. Navíc mùžete díky vaší zkušenosti pomoci nìkomu, 

kdo je nyní v podobné situaci, jako jste byli vy.

Poznámka: Stále ještì nemáte emaily? 

Zaregistrujte se ZDARMA (staèí vyplnit email).
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Období:    0-6 let  |  7-12  |  13-18  |  19-24  |  25-30  |  31-36   |  37 - 42 

43-48  |  49-54   |  55-60  |  61-66  |  67 a více let

NAPIŠ SI

Vytisknìte si 

tuto stránku 

pro každé 

období.

Zakroužkujte 

to správné a 

pište.

Každý 

negativní 

zážitek musíte 

vyvážit 2ma 

zážitky 

pozitivními.
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3. Proè to nejde?

Kde lidé obecnì nejèastìji chybují?

Z Takoví lidé potøebují podporu. Pomocníka, který je èas od èasu pozvedne 

a popostrèí. Pokud se mají o koho opøít, potom dokáží uspìt. Hledáte-li nìkoho 

takového, jsem tu pro vás.

Možná už jste na sobì zaèali nìjak pracovat. Ètete, vzdìláváte se, zkoušíte cvièení, ale 

pøesto potøebujete ještì takzvanì popostrèit? I v tomto pøípadì jste na správném 

místì. Dobrá zpráva pro každého je, že se to dá opravdu zvládnout. Kromì nových 

pøátel a zážitkù získáte vìtší vnitøní svobodu, vyrovnanost, zvýší se vaše sebevìdomí. 

Budete otevøenìjší, jistìjší a upøímnìjší. Pochopitelnì to chce vaši odhodlanost 

a snahu. Úspìch zažívají jen ti, kteøí vytrvají.

Bohužel vìtšina lidí sama sebe pøesvìdèí, že na nìco jsou nebo nejsou a pøes to nejede 

vlak. Do žádné akce, zmìny, práce, èehokoliv, se ani nepustí. Neodváží se. Vidí pouze 

pøekážky, komplikace a nepohodlí, které by museli vytrpìt. Nakonec dojdou k závìru, 

že je jim pøece jen lépe tam, kde jsou. To platí pro nejrùznìjší oblasti života vèetnì 

seznamování a komunikace.

Menší skupina lidí dojde k rozhodnutí a vykroèí. Mají velká oèekávání, ale nedokáží 

sami zvládnout pøípadná zklamání a po pár neúspìších se vzdávají. 

Nejménì poèetná skupina jsou lidé, kteøí se do nìèeho „zakousnou“ a jdou si tvrdì 

za svým. Pracují na sobì. Mají pøed sebou inspiraci, která je žene vpøed. Ovšem i tito 

lidé potøebují zkušeného mentora, se kterým mohou konzultovat svoje úspìchy 

i neúspìchy.
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Kde a proè lidé dìlají chyby pøi aktivním 
seznamování?
Naètou si knihy o komunikaci, získávání pøátel, o tom jak udìlat dobrý dojem 

a podobnì. Vyslechnou øadu rad a doporuèení. Což je v jádru správnì. Problém je, že 

s tím neumí pracovat dál a dobøe to uplatnit v reálném životì a konkrétních 

situacích. 

Na teoretické úrovni jsou tito lidé velmi dobøe pøipraveni. Praxe ponìkud pokulhává. 

Když se snaží dát s nìkým do øeèi, nedaøí se. Nemají odvahu nebo nejsou pohotoví, 

zaènou panikaøit a všechny pouèky jsou tytam. Nechovají se pøirozenì. Opravdu 

upøímnì se snaží, ale z nìjakého dùvodu komunikace vázne. Co následuje? Pøichází 

zklamání, pocit vlastní neschopnosti, negativní dopad na sebevìdomí, obavy z nového 

pokusu, oèekávání dalšího neúspìchu. 

Proè se to dìje? Namotivovaní a odhodlaní lidé se snaží podle získaných pouèek 

za každou cenu zapojit druhého do rozhovoru. Pokládají otázky, správnì projevují 

o druhé zájem, ale... neumí s tím pracovat. Nedávají ze sebe dost, jsou nervózní. 

Nervozita spojená s pocitem potøeby komunikace (jak soukromé tak pracovní) na vás 

zvyšuje tlak. Reakcí komunikaèních partnerù mùže být buï stažení se do ulity, 

v horším pøípadì zaènou být útoèní. Nìkdy na vás snaživý, nervózní a pouèený, èlovìk 

hovoøí totiž jako vyšetøující policista. Takže to probíhá tøeba takto:

Nervózní vyšetøující: „Promiòte, prosím vás, znáte to tady?"

Nervózní vyšetøující: „Nevíte, kde je tady nejbližší kvìtináøství?“

Nervózní vyšetøující: „Dìkuji. Praha je pìkné mìsto, že?"

Nervózní vyšetøující: „Jak dlouho tu žijete?“

Nervózní vyšetøující: „A jste tady spokojený?“ 

Vyšetøovaný: „Ano.“

Vyšetøovaný ukáže a popíše cestu.

Vyšetøovaný: ??? „Jo.“

Vyšetøovaný: „Nó..., už 11let.“

((
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Vyšetøovaný: „Jo, docela jo.“

... dotazovaný ukáže a popíše cestu.

Dotazovaný: „Jo.“

Dotazovaný: „Pracuju v pojiš�ovnì XY jako manager.“

Dotazovaný: „Obèas jo. A co dìláte vy?“

Nervózní vyšetøující: „A co se vám tu líbí nejvíc?“

Aktivní tazatel (tedy vy): „Dìkuji. Je vidìt, že to tu máte prochozené. Jdete z 

práce?“

Aktivní tazatel: „Já jdu s manželkou na veèeøi a chci jí ještì koupit kvìtinu, 

ale už jsem tady dlouho nebyl a hodnì se to tu zmìnilo. Máte pìknou 

kravatu, mùžu se zeptat, co dìláte.“

Aktivní tazatel: „To musí být docela nároèná práce, stres, lidi a tak.“

Nervozita vyšetøujícího vzrùstá.

Jak z toho ven? Zmìnit „vyšetøovaného“ za 
„dotazovaného“
Pokud vám nìkdo dává jednoslovné odpovìdi (viz rozhovor výše), nepokládejte 

do nekoneèna další otázky. Navažte na vámi položený dotaz. Zkuste 

„Vyšetøovanému“ nabídnout nìco ze sebe. To vám pomùže zrelaxovat. Když budete 

uvolnìní a otevøení, pomùže to vzájemnému kontaktu.

Rozhovor pùsobí pøirozenìji a „Dotazovaný“ zaèíná být aktivní.

Už máte nìjaké téma, kterého se mùžete chytit. Využijte toho!

Když se nìkdo nerozmluví ani po tøech ètyøech pokusech, pak daný èlovìk asi není 

z jakéhokoliv dùvodu na konverzaci pøipraven. Nechte ho tedy být.

((
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Odpovìzte si upøímnì na otázky:

Nedílnou souèástí úspìchu je zvládání etikety vystupování v rámci spoleèenských akcí. 

Dostáváme se k tématu: 

Spoleèensky-pracovní akce
Další svízel, který nahání lidem bìhem komunikace hrùzu, je otázka, kterou si v duchu 

pokládají pøed každým veèírkem, meetingem, pracovním obìdem, obchodní èi 

spoleèenskou událostí: „O èem se s nimi budu bavit?“

Èasto se lidem stává, že když vyèerpají první spoleèné téma, konverzace doklopýtá 

k muèivému konci. Zkrátka lidé nevìdí, jak v rozhovoru pokraèovat a nastává trapné 

mlèení.

Úspìšnému obchodníkovi, manažerovi nebo lídrovi nestaèí jen být profesionálem 

v oboru. Jejich nedílnou náplní je práce s lidmi a jejich vedení. Znám nìkolik manažerù, 

kteøí vynikají po odborné stránce, ale pøitom nezvládli dobøe navázat komunikaci 

s lidmi. Neumìli se bavit o nièem jiném než jen o práci. Proto se jim nedaøilo zesílit 

svùj vliv u spolupracovníkù, kolegù nebo podøízených. Pracovní témata se mohou 

rychle vyèerpat. Navíc to není zpùsob, jak se lidem pøiblížíte. 

Lidé se rádi baví o sobì a o jiných vìcech než jen o práci. Øada lidí chodí na pracovnì-

Myslíte si, že na seznamování máte co zlepšovat?

Nejste si jisti, jak se pustit do øeèi s novými lidmi?

Bojujete s ostýchavostí?

Vaše sebevìdomí potøebuje posílit?

Pøitom toužíte po zmìnì?

Z Jste na správném místì! S mojí pomocí a samozøejmì díky vlastní snaze, získáte 

více pøátel nebo obchodních partnerù. Budete si více vážit sami sebe a zaènete si 

užívat života.

PAMATUJ
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spoleèenské akce radìji pozdì a odcházejí døíve. Mezitím doufají, že se jich ujme 

nìkdo s lepšími komunikaèními schopnostmi a pomùže jim „pøežít“ veèírek. 

Pochopitelnì je pøíjemnìjší a jednodušší, když vás nìkdo uvede, pøedstaví a zapojí 

do rozhovoru. Pro vás bude jednoznaènì nejlepší, když se stanete èlovìkem, který 

to zvládne sám a navíc dokáže pomoci ostatním nesmìlým lidem.

Pozorujte lidi¤
První, èím zaènìte, abyste se otrkali ve spoleènosti: Pozorujte lidi, kteøí jsou úspìšní, 

oblíbení, zábavní. Ve spoleènosti jsou jako ryba ve vodì, snadno navazují styky 

a pøátelství v neznámém davu. Všímejte si jejich suverenity a bezprostøednosti. Obì 

tyto vlastnosti mohou být darem, který dostali od narození, ale vìtšinou jsou tyto 

vlastnosti, respektive dovednosti, nauèené a praxí mnohokrát ovìøené. Sledujte, 

co dìlají. Inspirujte se jimi, ale nesnažte se je za každou cenu napodobit.

Video è. 3·
Podívejte se na video "Kapitola 3. - Jak to 

dìlat správnì", které naleznete jako další 

po registraci ve stejnojmenném emailu. 

Zároveò v emailu najdete mùj další 

bonusový eBook 

pro Vás.
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... klikne :-)

Poznámka: Už vám pøicházejí emaily s videi? SUPER!

Každé video i stránku mùžete také okomentovat...

Komu ještì nechodí....
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4. Pøemýšlejte o cizích 
lidech pozitivnì

Cizích lidí se není tøeba bát nebo se jim vyhýbat.

Z Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že poznávání nových lidí a zlepšení 

komunikaèních schopností obohatí celý život a zvýší èetnost pozitivních zážitkù a 

dobrodružství.

Položte si otázku: „Pro kolik lidí jste cizí osobou?“ Vaši odpovìï znám: „Je jich drtivá 

vìtšina.“ Položte si další: „Mají lidé dùvod mít z vás strach? Chcete, aby se vám vyhýbali?“ 

Pokud vaši odpovìï odhaduji správnì a zní: „Ne!“, pak vám gratuluji! Skvìlé! Dejte 

lidem tu možnost vás poznat a mít vás rádi. Zaènìte u sebe.

Když budete aktivnì a chytøe navazovat kontakty s novými lidmi, stanete se 

dobrými spoleèníky. Okruh vašich známých, pøátel, kolegù, obchodních partnerù, 

zákazníkù se rozroste. Tito lidé vás dále seznámí s dalšími zajímavými lidmi a tak dále 

a tak dále. 

Budete váženým èlovìkem, kterého ostatní rádi uvidí a rozšíøí se vaše sféra vlivu. Když 

jsem se ke zmìnì dokázala pøimìt já, pak vím, že vy to zvládnete také.

Mnoho lidí se stydí a èastokrát se i stydí pøiznat, že se stydí! Mnoho lidí se bojí zaèít 

komunikovat s cizími lidmi, aby nepùsobili vtíravì a øíkají si: „Hlavnì abych 

neobtìžoval(a)“. Když už se osmìlí a osloví nìkoho, za chvíli neví, o èem by bylo vhodné 

hovoøit. Znám lidi, kteøí mají øadu známých mezi sousedy, kolegy, spolužáky 

a podobnì. Znají lidi z práce, z obchodních jednání, baví se s nimi, vždy prohodí pár 

slov, ale skuteèný vztah chybí.

ZE ŽIVOTA
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Jak funguje lidská komunikace?
Je dùležité si uvìdomit, kolik procent naší komunikace tvoøí slova. Podle uznávaných 

výzkumù je naše komunikace z 93 % neverbální. Pokud slova tvoøí jen 7 %, jak se 

projevuje tìch zbylých 93 %?

Záleží na tom, co z vás vyzaøuje. Znáte lidi, kteøí ve vás pøirozenì budí respekt, ze 

kterých vyzaøuje síla osobnosti? Cítíte se s nimi dobøe, aniž by se dìlo nìco zvláštního?

Tito lidé mají vyrovnaný svùj vnitøní svìt, svoje myšlení, svoje srdce, nepochybují 

o sobì. Netvrdím, že vùbec o sobì nepochybují, ale jsou si vìdomi svých pøedností 

i nedostatkù. Znají se, pracují na sobì. 

Když se takto snaží pùsobit èlovìk, který takový ve skuteènosti není, staèí ho jen lépe 

pozorovat, poslouchat a velmi záhy zjistíte, že není takový, jak by si pøál, aby ho vidìli 

ostatní.

Na navazování kontaktù není nic složitého
Seznamování a sdružování je pøirozená lidská vlastnost. Stojí na ní základy lidské 

civilizace, kultury a spoleènosti vùbec. Èlovìk je prý tvor spoleèenský. Jenže jak se 

èastokrát dnes chováme? Jeden druhého potøebujeme, ale velmi èasto nás obtìžuje 

jen nìèí pøítomnost (hodnì lidí v èekárnì, fronta u pokladen, plná øada v divadle, když 

máme lístky do prostøed, mìstská hromadná doprava apod.)

Co je problémem v komunikaci naší spoleènosti? Lidé si jsou vìtšinou navzájem 

odcizení. Každý si žije ve své vlastní bublinì. Je zamìøený jen na svùj zájem. Není 

pøirozené, že by se lidé na ulici zdravili, chovali se k sobì otevøenì, pøátelsky a vstøícnì.

Z Lidé vás posuzují a vytváøejí si na vás názor nejen na základì toho, co øíkáte, ale 

jak to øíkáte a jak pùsobíte na okolí. Napøíklad na základì tónu a tempa hlasu, 

intonace, gest, vzhledu, oèního kontaktu, schopnosti naslouchat a tak podobnì.

Z Co z toho vyplývá? Zapracujte na svých komunikaèních dovednostech, ale na nic 

si nehrajte. Postupnì získáte jistotu a komunikace vám bude fungovat.
PAMATUJ

PAMATUJ
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Pøíklad z praxe:
Pravdìpodobnì jste se s tím také sami setkali. Po delší dobì jsem jela v metru. 

Ve vagónu bylo celkem plno. Pøistoupila jedna starší paní. Mladý muž sedící kousek 

od ní se zvedl, aby jí uvolnil místo k sezení. Paní si mladíka buï nevšimla nebo v tom 

horším pøípadì dìlala, že ho nevidí. Lidé stojící okolo situaci pochopili. Pøesto nikdo 

paní neupozornil. Nikdo ani neuhnul kousek stranou, aby paní místo lépe vidìla 

a mohla se posadit. 

Mladík se postavil vedle té starší paní a byly na nìm vidìt rozpaky. Pøitom staèilo paní 

oslovit a vyzvat ji, že se mùže posadit. Výsledkem bylo, že v plném voze bylo o jednoho 

stojícího cestujícího více a pod nimi bylo neobsazené volné místo. Nikdo jiný se 

neposadil. Všichni, kteøí situaci pozorovali, vìdìli, že místo je urèeno pro onu starší 

paní. Èekala jsem asi pùl minuty, jak se situace vyvine. Nedìlo se nic. 

Pochopila jsem, že pokud chci nìco zmìnit, musím se ujmout iniciativy. Oslovila 

jsem tedy tu dámu a upozornila ji na volné místo, které jí mladík uvolnil. Paní se 

probrala ze své bubliny, podìkovala a posadila se.

Mladý muž je zøejmì nauèený od rodièù, že je slušné pustit starší lidi sednout. Tuto 

povinnost také splnil. Jenže svou akci nedotáhl do konce, tudíž se minula svým 

úèinkem. Byl pøíliš ostýchavý, než aby starší dámu oslovil. Asi byl také od svých rodièù 

soubìžnì nauèený, že se s cizími lidmi nemluví. Jenže tato a podobné jiné rady 

ve svìtì dospìlých dnes neplatí. Tyto dvì vìci se v nìm jaksi tloukly a navenek to bylo 

jasnì viditelné.

Žijeme ve vzájemnì oddìlené spoleènosti? Bohužel asi ano. Když cestuji pøímìstským 

autobusem do Prahy, pozoruji lidi, jak si sedají na volná místa. Nejprve si sedne každý 

sám na dvojsedaèku. Teprve když dojdou volné dvojsedaèky, zaènou si lidé sedat 

po páru. Takže když do poloprázdného autobusu nastoupí dvojice, nemohou si 

sednout tak, aby sedìli spolu.

Je to drobnost, ale co se tady vlastnì stalo? 
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Uvedu další pøíklad.
 Když jdu po nákupním centru, vìtšina lidí se míjí, jako by tam ani druzí nebyli. Ostatní 

nakupující vnímají jako konkurenci ve frontì u pokladny. Lidé si lezou navzájem 

na nervy, když se motají s nákupními vozíky mezi regály. Každý vidí jen svùj zájem, své 

starosti a svùj èas. Více soutìžíme než spolupracujeme. Já když pøed sebou tlaèím 

nákupní vozík, na lidi se usmívám. 

A víte, jak na to vìtšina z nich reaguje? Jsou zaskoèeni. Oni to prostì neèekají, 

protože to není standardní. Když nìkoho bìhem nákupu tøeba pochválím, že má 

pìkný kabát, udìlala jsem nìco tak neobvyklého, že si mì daný èlovìk okamžitì 

zapamatuje a když se bìhem nákupu ještì jednou dvakrát potkáme, vyhlíží mì 

pohledem a usmívá se.

Udìlejte si laskavost! ¤
Pokaždé, když se uvidíte v zrcadle, tak se na sebe usmìjte!

Co? Pøipadá vám to smìšné? Myslím to naprosto vážnì!

Video è. 4·
Podívejte se na video "Kapitola 4. - Jdìte do akce!", které 

naleznete jako další v øadì ve stejnojmenném emailu.

Co zažíváte vy, když jdete nakupovat?

Z Pohlaïte se pohledem! Úsmìv a milý pohled jsou totiž tím nejrychlejším 

a nejlevnìjším zpùsobem, jak mùžete zkrášlit svoji tváø.

Myslete na to a dìlejte to èasto!

Poznámka: Nezapomeòte také okomentovat videa...

PAMATUJ

DÌLEJ TO
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5. Jak jste na tom se 
seznamováním a se vztahy?

Jakmile si osvojíte komunikaèní dovednosti, stanete se dobrým spoleèníkem 

a pøíjemným konverzaèním partnerem. Pomùže vám to rozšíøit okruh vašich pøátel, 

kolegù, zákazníkù. Rozšíøíte sféru svého vlivu. Výsledky vám budou pøinášet radost 

a otevøou se pøed vámi nové pøíležitosti.

Nemyslete si, že všichni zábavní, spoleèenští a dùvìryhodní lidé mají své schopnosti 

od narození, vìtšinou je to výsledek jejich vlastní snahy a práce.

Ano, jsou lidé, kterým jde seznamování a budování vztahù snadno. Jsou oblíbení. 

Ovšem ze zkušenosti vím, že být oblíbený neznamená vždy umìt efektivnì 

pracovat se svými kontakty a s pomìrnì velkým okruhem známých. Lidé neumí 

užít toto obrovské bohatství k vzájemnému prospìchu. 

Znamená to, že potøebujete více než jen popularitu, ale pøedevším úctu a respekt. 

Potøebujete si vybudovat dùvìryhodnost. Nezáleží na tom, jakou profesi dìláte 

nebo v jaké jste situaci. 

Z vlastní zkušenosti znám pár lidí, kteøí byli ve spoleènosti velmi oblíbení. Vždy byli 

zváni na veèírky a akce. Každý se na nì tìšil, protože byla záruka, že rozjedou skvìlou 

zábavu. Ovšem ve skuteènosti je nikdo nebral vážnì. Ti lidé dìlali bavièe. Byli velmi 

spoleèenští, ale mimo tyto události nemìli úctu a o jejich názory nikdo nemìl zájem.

Nejen bìhem své praxe jsem se setkala s lidmi, kteøí se suverénnì seznamovali 

s novými lidmi. Za svùj život mìli bezpoèet známých a pøátel. Když nìkomu zavolali: 

„Ahoj, jsem teï ve tvém mìstì, nechceš zajít na kafe/na veèeøi?“, jejich pozvání byla 

automaticky pøijímána. 

Z Nejde vám jen o zábavu, ale o skuteèné navázání vztahu? Toužíte mít kolem sebe 

lidi, kterým mùžete zavolat o radu a pomoc? Chcete zlepšit díky kvalitì vašich 

vztahù své postavení v práci nebo obchodní vztahy v podnikání? 

ZAMYSLI SE
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Byli zváni na mnoho spoleèenských setkání, kde se opìt uvolnìnì bavili, seznamovali 

a navazovali vztahy. Ovšem když mìli využít svých kontaktù pro svou profesi s tím, že 

by prospìch mìly obì dvì strany, cítili se špatnì. Nebyli schopní zvednout telefon, 

setkat se a mluvit o svých zámìrech. 

Mìli hromadu kamarádù, ale nevìøili tìm vztahùm. Nevìøili sobì. Nevìøili lidem 

obecnì. Øada z tìchto lidí nemìla dostateèné sebevìdomí. Nebyli srovnaní s tím, co 

sami dìlají. Nebyli si jisti kvalitou svých vztahù a báli se odmítnutí. Takové vztahy 

nejsou oboustrannì prospìšné.

Jak jste na tom vy se seznamováním a s 
pøátelstvím?

Test je na další samostatné stránce - to proto, abyste si jej mohli vytisknout  i pozdìji. 

Sami si pak mùžete porovnat své odpovìdi s odstupem - tøeba nìkolika mìsícù.

d Udìlejte si krátký test: Upøímnì si odpovìzte si na následující otázky: 

(Odpovídejte „ano“ nebo „ne“.)

NAPIŠ SI
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Test - seznamování a pøátelství     Datum: ¤
1. Jste èlenem alespoò jednoho klubu, organizace èi nìjaké skupiny?

2. Pokud jste èlenem nìjakého takového sdružení, podílíte se na jeho 

èinnosti, navštìvujete poøádané akce, kde máte možnost z obchodních èi osobních 

dùvodù navázat kontakty s novými lidmi?

3. Vìdomì se zapojujete do rozhovorù s cizími lidmi, abyste poznali další 

lidi a oni mohli poznat vás?

4. Využíváte svých kontaktù, abyste pomohli nìkomu z vašich známých 

navázat nový vztah s potencionálními klienty, zákazníky, spolupracovníky, nebo 

poskytujete lidem informace pro úèely navázání kontaktù?

5. Úèastníte se každý mìsíc alespoò dvou spoleèenských událostí, akcí 

nebo setkání, kde máte pøíležitost poznat nové lidi, od kterých byste se mohli 

mnohému nauèit, kteøí by vás dokázali inspirovat, motivovat?

6. Když se vás nìkdo zeptá: „Jak se máš?“ nebo „Co je nového?“, jak 

odpovíte? Vìty jako „Nic moc.“ nebo „Stále stejnì.“ vždy zbrzdí rozvoj zaèínající 

konverzace nebo ji úplnì zastaví. Povíte tazateli vždy nìco zajímavého?

7. Neèekáte od ostatních na pøátelské gesto nebo až vás nìkdo vyzve. 

Chováte se mile a pøístupnì a sami vysíláte vstøícná gesta a chápete se pøíležitostí 

k seznámení?

8. Když jdete na nìjakou spoleèenskou událost nebo setkání, vždy 

odcházíte s tím, že znáte alespoò tøi nové lidi a máte na nì vizitky.

9. Když vás èeká nìjaké spoleèenská akce nebo jdete na místo, kde bude 

tøeba se seznamovat, navazovat kontakty, nebudete tam nervóznì postávat nebo 

chodit. Vždy víte, že si budete mít s lidmi o èem povídat, že nebudete mít problém 

s nalezením spoleèného tématu, které otevøe konverzaci.

10. Nebojíte se, že by rozhovor ustrnul na mrtvém bodì. Bìhem 

rozhovoru s novým èlovìkem zvládáte vhodnì pokládat otázky, naslouchat, mluvit 

o sobì a pøecházet od jednoho tématu k druhému?

ANO / NE 

ANO / NE 

ANO / NE 

ANO / NE 

ANO / NE 

ANO / NE 

ANO / NE 

ANO / NE 

ANO / NE 

ANO / NE 

T
E

S
T
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Jak jste si vedli s odpovìïmi? 
Pokud máte více jak na dvì otázky zápornou odpovìï, pojïme na tom spoleènì 

zapracovat! 

Video è. 5·
Podívejte se na video "Kapitola 5. - Je to opravdu 

pro každého?", které, jak již jistì víte, naleznete 

ve stejnojmenném v emailu.

Napište mi své pøíbìhy, své postøehy a komentáøe. 

Poznámka: Na stránkách s videi (odkazy vám chodí 

emailem) sledujte také doplòkové informace. Obèas 

probíhají zajímavé soutìže o vìcné ceny...

d Podìlte se s vašimi úspìchy a pokroky v seznamování. Váš pøíbìh mùže být 

obrovskou inspirací pro nìkoho jiného a vy tak mùžete pomoci i ostatním!

Z

NAPIŠ MI

Kontakty na mě naleznete na mém blogu (klikněte sem).
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Na závìr bych vám chtìla øíci, že...

I když jste možná stále plní pochybností a nejistoty, vìøím, že to zvládnete. Vím to, 

protože jsem tou cestou prošla pøed vámi, a když jsem to dokázala já, pak vy to 

zvládnete také. 

Bìhem práce s lidmi jsem na vlastní oèi vidìla, jak se týden po týdnu mìní, jak roste 

jejich odvaha a sebevìdomí. Z rozhovorù bylo evidentní, že se mìní jejich zpùsob 

myšlení na pozitivní pøístup, odbourávají se obavy a lidé sami vnímají svùj rùst. Byly 

viditelné konkrétní výsledky jejich aktivního seznamování a lidé se tím zaèínali bavit.

Stále si øíkáte: „Co mám tedy dìlat?“, „Jak mám zaèít?“, „Potøebuji pomoc nìkoho 

zkušeného...“, „Chci se dozvìdìt, jak jednat v konkrétních situacích.“ To je úplnì 

v poøádku. 

Právì proto vznikla Škola seznamování. Obtíže s komunikací a navazováním 

kontaktù se mohou týkat kohokoliv. Je jen a jen na vás, co s tím udìláte. Pokud je 

pro vás toto téma zajímavé, podívejte se na stránky Seznámit se je snadné nebo více 

najdete v nìkteré z dalších verzích tohoto eBooku.

... tato kniha je jen prvním 
krokem na úspìšné cestì 
za lepšími vztahy a lepším 

životem!
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Pokud víte o nìkom, komu byste rádi pomohli zmìnit život, doporuète mu web 

"Seznámit se je snadné" (staèí kliknout na odkaz v patièce tohoto eBooku) nebo mu 

tento eBook pøepošlete. A rozhodnutí už nechte na každém. Registrací zdarma 

na webu obdrží nejenom tento eBook, ale i navazující dùležitá videa, která jsou 

souèástí tohoto ebooku. 

K tomu, aby se i vaši pøátelé dozvìdìli, jak je seznamování snadné, sdílejte a "lajkujte" 

také na Facebooku

Tìším se na vaše emaily a 

komentáøe. Rozvíjejte se, 

budujte své vztahy a žijte 

co nejš�astnìjší život!

Olga Strnadová

(klikněte sem).
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