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Jinotaj o tom, 
jak je důležité 

správně 
naslouchat…

V dávných dobách vyslal jeden car posla 
k vládci sousedních zemí. Posel se opozdil,  
a když vtrhl do trůnního sálu, ještě zadý-
chaný z rychlé jízdy, začal přednášet rozkaz 
svého vládce:

„Můj pán… mě pověřil, abych vám vyří-
dil, že mu máte dát… modrého koně s čer-
ným ocasem…, a jestli mu takového koně 
nedáte, tak…“

„Už nechci nic slyšet!“ skočil do řeči 
udýchaného posla oslovený vládce. „Vzkaž 
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svému carovi, že takového koně nemám,  
a kdybych ho měl, tak…“

Zarazil se…, jakmile však posel uslyšel 
ona slova od muže, který byl přítelem jeho 
vládce, polekal se, vyběhl ze dvora, vysko-
čil na koně a rozjel se zpět tlumočit svému 
pánovi opovážlivou odpověď. Car si zprávu 
vyslechl, hrozně se rozzlobil a vyhlásil sou-
sednímu vládci válku. Trvala dlouho, mno-
ho krve v ní bylo prolito, mnoho pozemků 
vypleněno a obě strany v ní o mnoho přišly.

Až teprve oba vládci vyčerpali pokladnu 
a zdecimovali vojska, dohodli se nakonec  
na příměří, aby si vzájemně vyjasnili poža-
davky. Když přistoupili k rozhovorům, dru-
hý panovník se optal prvního:

„Co jsi chtěl říci větou: ,Dej mi modrého 
koně s černým ocasem, a jestli mi ho nedáš, 
tak…?‘“

„…mi pošli koně jiné barvy. Toť vše.  
A co ty jsi chtěl říct svou odpovědí: ,Nemám 
takového koně, a kdybych měl, tak…?‘“

„…bych ho dozajista poslal jako dar své-
mu dobrému sousedovi.“ 

Toť vše.
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Respektuješ mě? 
Tak mi naslouchej!

„Muž je již napůl zamilován do každé 
ženy, která poslouchá, jak on hovoří.“

Francis Bacon

Umění naslouchat je jedna ze zásadních 
podmínek k vytvoření harmonických vztahů 
mezi lidmi, jelikož tím, že člověku naslou-
cháme, mu dáváme najevo: „To, co říkáte, 
si zaslouží pozornost a respekt. Nesoudím 
vás.“ A to hovořícímu zvyšuje sebehodno-
cení.

Láska se projevuje skrz vztahy a ty se ot-
vírají tehdy, jestliže něco dáváme. Naslou-
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cháme-li společníkovi, vidí, že je žádaný,  
že jej respektujeme, a váží si toho. Pokud 
nám lidé naslouchají, cítíme, že nás přijí-
mají takové, jací jsme. Je to základní lidská 
potřeba, o níž pojednávají jak západní, tak 
východní psychologové.

Mezi základní potřeby člověka patří bez-
výhradně milovat a být milován, přičemž 
k jejich realizaci dochází za podmínky, 
že přijímáme ostatní lidi zcela takové, jací 
jsou.

Dáme-li to společníkovi najevo, jeho srd-
ce se otevře. Někdy stačí jen mu několik mi-
nut naslouchat a jeho život se změní. Zmizí  
z něj smutek a dotyčný třeba pochopí, jak na-
jít cestu ze slepé uličky, kam se dostal. Ten, 
kdo umí naslouchat druhým, umí naslouchat 
i sobě, dokáže tedy vědomě říkat správné, 
vhodné věci a umí v pravý čas měnit intona-
ci. Tyto návyky jsou neocenitelné.
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Praktický úkol
Naslouchej sám 
sobě a neomdli

„Kromě sebe samého nelze slovem 
rozhodně promluvit s nikým.“

Oscar Wilde

Zdalipak máte tuto zkušenost: naslouchá-
te záznamu vlastní řeči, vnímáte ji a je vám 
z ní nepříjemně, až stydno? Jestliže se po-
sloucháme z boku, stojíme před sebou v úpl-
ně jiném, reálnějším světle. Je tedy velmi 
důležité na řeči pracovat, abychom slyšeli, 
co říkáme a jak. Považuji za užitečné pra-
videlně si vlastní řeč zapisovat a poslouchat 
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sebe i rozhovory s dalšími lidmi. Chceme-li 
na sobě pracovat, tento postup hodně pomá-
há.

Úkol: Naučte se naslouchat si. Sledujte 
každé své vyřčené slovo a kontrolujte into-
naci. Věnujte tomu den a na jeho konci si 
udělejte poznámky, co a jak jste během dne 
řekli. Docela možná si v určitém okamžiku 
pomyslíte: „Bože, co je to za nesmysl. Je na-
čase skončit.“

Až dosáhnete vyšší úrovně uvědomě-
ní, bude uvědomělejší i vaše řeč. Budete-li 
si totiž pozorně naslouchat, nebudete říkat 
věci, kterých byste později mohli litovat,  
a z života vám tedy zmizí mnohé problémy 
a nedorozumění. Navíc pokud si zvyknete 
hovořit uvědoměle, všimnete si, že mluvíte 
mnohem méně než dříve a že vaše schopnost 
naslouchat mnohonásobně vzrostla.


