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JAK MŮŽE VĚDOMÝ ČLOVĚK POMOCI 
NEVĚDOMÝM OHLEDNĚ MANIPULACE?

Nabízela by se i otázka: Proč má vědomý člověk 
pomáhat méně vědomému, když skutečně vědomý 
člověk ví a vnímá, že ten méně vědomý si potřebuje 
zažít své omyly, pády a vstávání ze země, aby si sám 
přišel na to, že už to takto nechce? To je pro ně mno-
hem přínosnější a nenahraditelné.

JAK MŮŽE BÝT PRO NĚKOHO TAK TĚŽKÉ ŘÍCI 
NE?

Protože není dost silný. Říct NE je asertivní projev, 
je to speciální kompetence. V psychologii to souvisí 
s tím, že si člověk vymezuje hranice. Ve středověku 
vymezení hranic neprobíhalo slovem NE, ale oblékli 
jsme brnění, a když někdo zaútočil, tak jsme právě 
naši zbroj využili jako nástroj obrany. Byl to manifest 
naší síly. Některé státy, skupiny a jedinci byli tak sil-
ní, že si na ně nikdo netroufl zaútočit. A takto je to 
i v lidském pojetí. Když je někdo slabý, tak jednoduše 
neumí říct: „Toto jsou moje hranice a nechci, abyste 
je překročili.“ A tak ostatní, využívající možnosti po-
užívat ostré lokty, jež jim doba dává, žijí z toho, že 
chodí přes hranice ostatních a tam si berou jako v su-
permarketu vše, co je možné, se slovy „Bereme, co se 
vzít dá“.

JAK JEDNAT S MANIPULÁTOREM? CO DĚLAT 
A NEDĚLAT?

Za prvé zůstaňme sami sebou. Za druhé nedovol-
me, aby se s námi dělo něco, kde už v tu chvíli, kdy 
se to jeví, se u toho necítíme dobře. Nechoďme dál, 
abychom si vyzkoušeli, že se nám to doopravdy ne-
bude líbit. Nepotřebujeme to. Stačí zůstat v kontaktu 
se svými pocity, ty jsou neuhasitelné a neutlumitelné. 
Především nezpochybnitelné. Pokud se uvnitř necítí-
me dobře, tak je to dostatečně silná intenzita na to, 
abychom to nepřehlédli a řekli: „Už tady u toho, co 
říkáš / co děláš, se necítím dobře a potřebuji vysvět-
lení, pokud se máme bavit dál. Abych to pochopil.“ 
Nezapomínejme, že máme právo říct cokoliv. Jen 
vězme, kým jsme, a buďme se sebou v kontaktu.

Za každou cenu je nutné si udržet hranice našeho 
komfortu. To nám zajistí spokojený život, i když svět 
kolem nás bude bláznit. Jan Kraus – celostátně zná-
mý moderátor a velmi úspěšný podnikatel – na jedné 
ze svých přednášek řekl: „Je to jednoduché. Budete 
se potřebovat naučit vzít zodpovědnost za to, že bu-
dete dost často říkat ‚Ne, děkuji‘. I na nabídky, které 
vypadají luxusně a lákavě, ale prostě se vám to nelíbí, 
nesedí vám to, není to v souladu s vašimi hodnotami 
a s vaším interním přesvědčením. A právě díky tomu, 
že jsem to řekl tolikrát, jsem dnes tam, kde jsem.“

JAK SE ZACHOVAT, KDYŽ NA NÁS NĚKDO 
KŘIČÍ ARGUMENTY A IGNORUJE TY NAŠE?

Toto je klíčové odtrénovat. A mám na mysli hodiny 
tréninku. Poctivého tréninku.

Když někdo křičí, tak to jediné, co zpravidla potře-
bujeme, je naše vlastní zklidnění do velké míry (po-
zor, ne provokativně, ironicky, skrytě bojovně atd.). 
Natolik, že si dokážeme představit, že jelikož druhý 
křičí, tak se v něm děje něco, co mu vadí. A dokonce 
jeho vnitřní nepohoda vystoupala do takové intenzi-
ty, že reálně křičí. A má na to právo. Pravděpodobně 
každý z nás v životě někdy křičel.

Když se budeme ochotni podívat úhlem pohledu 
druhé osoby, tak najednou zjistíme, že nepotřebu-
jeme říkat své argumenty. Můžeme naprosto v klidu 
stát a přijmout všechno, co se odehrává. Neberme si 
to osobně. Přijměme existenci důvodu potřeby dru-
hého „vyřvat se“. A jelikož je to tak energeticky silná 
a na zvládání náročná emoce, že jakoukoliv obstrukci 
do ní vložíme, tak způsobíme pouze provokaci a zhor-
šení situace. A to je naprosto zbytečné. Nechme ho 
tedy vyřvat. Jako přirovnání použijme zvracení. To 
špatné, nezdravé, zlé a nepříjemné musí ven. Dejme 
tomu prostor.

Po nějaké době dojde množství křičených argu-
mentů, navíc dojde dech, síla i chuť pokračovat, 
když nebudeme v opozici. Nejsme ani v ofenzivě, ani 
v obraně, pouze stojíme a necháváme vše plynout. 
„Je ještě něco, co chceš říct?“ zeptáme se poté neiro-
nicky a v upřímném zájmu o to, že opravdu chcete 
slyšet všechno. Jste tam totiž pro druhého. Ne pro 
sebe. „Možná si o tom později můžeme pohovořit kon-
struktivněji nebo si dát pauzu a vrátit se k věci ra‑ 
cionálnějším způsobem, protože mně jde skutečně o to, 
abychom to zvládli.“

Lékem je náš vlastní klid.

7 otázek o manipulaci na psychologa Petra Pachera:
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JE MANIPULACE VROZENÁ?

Kdepak. Manipulace je komunikační kompetence. 
Je to způsob, jak nejenom mluvit, ale chovat se a tvá-
řit tak, že ovlivňujeme ostatní. Není vrozená. Může 
být vědomě naučená, anebo nevědomě odpozorova-
ná. To znamená, že třeba žijeme v nezdravé rodině, 
která se k nám chová způsobem, jenž nás naučí, že 
lhát je způsob, jak přežít. Bereme pak lež jako pre-
venci před trestem. My pak do života (už ne s pů-
vodní rodinou, ale s nově vytvořenými vztahy) jdeme 
se spoustou nezdravých vzorců. Nenarodili jsme se 
s nimi, ale ani jsme se je nenaučili vědomě. Pouze 
jsme se adaptovali.

JAK SE VYPOŘÁDAT S NEUSTÁLOU 
A DRSNOU MANIPULACÍ A NÁTLAKEM ZE 
STRANY BIOLOGICKÝCH VZTAHŮ?

Každý se v takové pozici potřebuje rozhodnout, 
zda je dostatečně způsobilý na to, aby v tak intim-
ním vztahu (jeden z nejintimnějších a nejhlubších 
vztahů) dokázal způsobit ozdravení. Takový vztah se 
může ozdravit jen tehdy, je-li druhý (naslouchající) 
autoritou. Pokud to tak není, je dobré zrušit expozici. 
Jednoduše řečeno se přestat stýkat. Vědomým způso-
bem přerušit tento vztah. Protože když s manipuláto-
rem či toxickou osobou přerušíme vztah, zatímco na 
sobě pracujeme (kdežto druhá osoba zpravidla ne), 
po přiměřeně dlouhé době se rozvineme dost na to, 
abychom do vztahu znovu vstoupili už jiní. Už toto 
samotné může být pro manipulátora překvapující. 
Může se stát, že už manipulovat nebude. Nebo se 
nám jeho manipulace bude už zdát nicotná. Po chvíli 
manipulant zjistí, že proti němu stojí někdo jiný než 
člověk, který s ním přerušil před rokem vztah. Stala 
se i z nás autorita. Pak se může ozdravit vztah.

U svých přátel bychom to nedovolili. Kdyby se 
někdo z našich přátel choval tímto způsobem, tak 
můžeme říct: „Co tě vlastně po tomto tvém chování 
opravňuje nazývat se mým přítelem? Protože já ta-
kového přítele nechci.“ Tady by mohl zcela skončit 
vztah, ne pouze expozice. A stejně či podobně jde po-
stupovat v jakémkoliv jiném vztahu, pouze ten bio-
logický zrušit nejde. Jsme tu, protože všichni máme 
otce a matku. Ale to nás nezavazuje k povinnosti se 
nechat ničit. Dokud si toto neuvědomíme, budeme 
ostatní nechávat překračovat naše hranice. Pak už je 
jedno, jestli je to otec, nebo si takového pseudo-otce 
nalezneme v partnerovi či nadřízeném. Stále nám ně-
kdo šlape přes hranice.

Pokud ozdravení dokážeme alespoň v jednom 
z těchto vztahů, můžeme zjistit, že jsme ozdravili 
řadu dalších vztahů naprosto přirozeně jenom tímto 
rozhodnutím.

JAK VYPADÁ ZDRAVÉ NASLOUCHÁNÍ?

Abychom mohli zdravě naslouchat, potřebujeme 
být v natolik přívětivém kontaktu sami se sebou, že 
druhého budeme vnímat celistvě.

Jestliže nevnímáme druhého dostatečně, je to 
pravděpodobně proto, že hlas v nás samotných volá 
tak silně, že nás naplno zaměstná našimi pochyb-
nostmi o sobě samých, nepříjemnými vzpomínkami, 
bolestivými momenty, emočními zraněními, obavami 
z budoucnosti apod. Tak moc jsme zaměstnáni sami 
sebou, že prostě druhého celistvě vnímat nebudeme.

Prvním krokem pro zdravé naslouchání druhých je 
být v souladu s námi samými. Abychom v rozhovoru 
sami sebe zvládli upozadit, jelikož nás nic netrápí. 
Případně starosti umíme vědomě odsunout na pozdě-
ji, aniž bychom s nimi ztratili kontakt. Pak můžeme 
veškerou pozornost dát tomu druhému. Pouze tak jej 
dokážeme skutečně slyšet, vnímat, dokonce se s ním 
natolik empaticky spojit, že i vidíme, cítíme a proží-
váme jako on. V takovou chvíli tvoříme zdravé vztahy.

Tip:

Napadá vás nějaký dotaz na Petra Pachera, a to ne pouze k tématu manipulace? Zaregistrujte se 
zdarma na webinář, kde se dozvíte další zajímavé a praktické informace ze světa moderní psycho-
logie a osobního růstu. Registraci zdarma můžete učinit po načtení QR kódu.
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