
1. Emoce
Probíhající intenzivní a silná emoce nám neumožňuje užitečnou a smysluplnou
komunikaci s druhým člověkem. Proto, když se mnou chce někdo mluvit, něco
řešit a já vnímám, že v něm probíhá silná emoce, je potřeba v prvním kroku
nechat emoci projít, spotřebovat v těle její energii, až emoce úplně odejde a
nastane klid. 
Moje úloha v tomto prvním kroku je vnímání a podpora tohoto člověka ve
zdravém prožití této emoce.

2. Co konkrétně se stalo
V tomto kroku už můžeme otevřeně a k věci mluvit o tom, co konkrétně se stalo,
jak to probíhalo, jde nám o to získat co nejvíce informací. Velmi dobře tady
používám aktivní naslouchání, které mi umožňuje plně a se zájmem poslouchat,
soustředit se a být podporou pro tohoto člověka v jeho sdílení. 
Moje úloha je ukázat, že mě to zajímá, a podpora v otevřeném sdílení.

3. Možnosti a řešení
Když víme co se stalo, je dál užitečné hledat možnosti a řešení této situace. Je
důležité sdílet, že v tom ten člověk není sám, jsme na to dva a společně najdeme
nejlepší řešení. Tady je velmi užitečné dotazování, pokládání otevřených otázek,
které vedou k uvědomění i vyjasňování, které naše řešení je to nejlepší. 
Moje úloha je podpora v hledání možností a řešení.

4. Co uděláme
Tady je čas na dohodu o tom, jaké řešení společně zvolíme, jaké budou naše další
kroky, konkrétně kdo, co, jak, kdy. 
Moje úloha je nenechat jít věci do ztracena, ale podpořit uskutečnění našeho
řešení a potřebné změny začít realizovat. Se svolením je velmi užitečné si ověřit,
jestli je to takto v pořádku a jestli si ve všem rozumíme.

5. Ocenění
Poslední krok je ocenění, že jsme si o tom mohli promluvit, poděkování, že jsme
našli řešení a ubezpečení, že takto můžeme kdykoliv dál pokračovat. 
Moje úloha je jasně a konkrétně ocenit, poděkovat a pozitivně uzavřít.
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