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TRŽNICA IDEJ ZA IZOBRAŽEVALCE, TRENERJE IN 

COACHE 

 

 

Ne hodi tja, kamor  vodijo mnoge poti. 

Pojdi tja, kjer ni poti, in zapusti sledi. 

(R. W. Emerson)    

Pozdravljeni,  

junij je mesec prijetnih srečanj in moj najljubši mesec. Vonji jagod, bezga, malin, lipe in 

jasmina nas spominjajo, koliko obilja je v naravi. Ko obujemo sandale in oblečemo lahkotna 

oblačila, postane lahkotnejše tudi naše življenje.   

V juniju rada spoznavam nove ljudi – na družabnih srečanjih, ki so zame  pogosto tudi 

izobraževalna.  

Letošnji junij sta name  naredili pomemben vtis dve taki srečanji: 1. kongres SNLP (Slovenska 

zveza za nevrolingvistično programiranje) v Ljubljani in 3. kongres slovenskih podjetnikov v 

Portorožu. 

Obe sta imeli močna sporočila za vse, ki se ukvarajmo z delom z ljudmi in ki smo (nekateri) 

tudi podjetniki. 

Kaj sem vzela s seboj s kongresa SNLP? 

1. različnost (šol, predavateljev, pristopov in pogledov) bogati. 

2. S sodelovanjem je mogoče uresničevati skupne vizije (tako kot vizijo društva izpred 2 let 

glede kongresa.) 

3. Ko ljudje delujejo po svojih kompetencah in sposobnostih, nastajajo dobri rezultati  

(ko skušajo delati nekaj, kar je videti “fino”, a ni v skladu z njimi, pa malo manj).  

4. Pomembno je začeti, nenehno izboljševanje pa je v vsakem primeru logično nadaljevanje. 
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Kaj sem odnesla domov s kongresa slovenskih podjetnikov? 

1. Vedno se uči od tistih, ki znajo in jim je uspelo (ne le do najboljših dosežkov na svojem 

področju, temveč tudi preko največjih poslovnih in osebnih kriz, saj le-ti poznajo “celo 

zgodbo” o uspehu, ne le njen bleščeči del, zato so bolj pristni in prepričljivi). 

2. Vztrajaj v svoji smeri, pri tem, kar znaš, a bodi pripravljen tudi vse postaviti na glavo in 

iskati priložnosti na nenavadnih krajih. 

3. Kaj je pomembno za poslovno uspešnost?  Samozavest, vztrajnost, kreativnost in 

prožnost, delavnost in izobrazba. 

Pa še zanimivo mnenje lastnika znane blagovne znamke v Sloveniji ob vprašanju, kako se 

zavarovati pred “krajo idej”: 

“Ni se treba bati kraje idej. Če je ideja dobra in vaša, tatovi navadno ne razumejo njenega 

bistva!”   

Zato delimo z vami svoje ideje in verjamemo, da boste v njih odkrili svojo uporabno 

vrednost in bistvo”. 

V tej številki vam spet ponujamo nekaj idej in novega znanja. Veseli bomo vaših mnenj, želja 

in prispevkov. Edina omejitev: ustreznost teme in največ 2 strani dolg prispevek. Navdušite 

tudi svoje znance: za samo 18 EUR letne naročnine boste vsak mesec v svojem e-nabiralniku 

našli novo zalogo idej, vaj in drugih uporabnih namigov za učinkovito učenje, poučevanje in 

coaching.  

Z naročilom na e-naslov  sledi@t-2.net boste dobili račun in  dostop do spletne povezave.  
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VSEBINA: 

 

Uvod         str. 1-2 

Vrednote                                             str. 3-10 

Delo s časovno črto in razvoj tima     str. 11-14 

Obrnjena nevihta idej (brainstroming)    str. 15-16 

Moč malih korakov v coachingu      str. 17-18 

7 klobukov, 7 življenjskih vlog      str. 19-20 

1. kongres NLP       str. 21-23 

Novo pri nas        str. 24 
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1. VREDNOTE – vzvodi motivacije in odločanja 
 

Vrednote so glavno načeloma nespremenljivo gibalo odločanja človeka. Podpirajo jih (lahko 

spremenljiva) prepričanja, ki delujejo kot filtri pri tem, kako presojamo, dojemamo in 

procesiramo izkušnje (so torej tudi metaprogrami).  Vrednote so vodilna načela, po katerih 

živimo. So vir in rezervoar naših močnih čustev.  

Vrednote so lingvistično nominalizacije in posplošitve. Opisujejo procese, ki so 

posamostaljeni, npr.:  svoboda. Vsak jo po svoje razlaga ter si jo predstavlja, pomembna pa 

je za vse.  

Vrednote so tudi filtri našega zaznavanja. Določajo, kaj zaznavamo in kakšno pomembnost 

damo zaznanim informacijam v svojem modelu sveta. Usmerjajo nas na pomembna 

področja ali v “glavna mesta na našem zemljevidu sveta”. Imajo motivacijsko vrednost, se 

pa razlikujejo od motivov.  Povedo, kaj je prav in kaj narobe, kaj je dobro in kaj je slabo, 

povedo nam, za kaj smo pripravljeni uporabiti svoj čas, energijo in vire moči ter denar. 

 

 

 

Razvoj vrednot: V času socializacije prevzamemo in ponotranjimo (z modeliranjem) 

vrednote pomembnih odraslih, so pa tudi rezultat kulture in družbe, ki vplivata na nas. Skrite 

so globoko v nezavednem. Vrednote določajo, kako se bomo vedli, kako pa se dejansko 

vedemo, določajo prepričanja. Prepričanja so stališča (posplošitve in pravila), ki si jih 

ustvarjamo o sebi, svetu in drugih. Lahko so spodbujajoča ali omejujoča.  Vrednote določajo 

vedenje in smisel, pomagajo k ciljem ter motivirajo. Cilji, ki niso povezani z osebnimi 

vrednotami, nimajo emocionalnega naboja in so nerealni, nam nič ne pomenijo. Kakšna pa 

je še razlika med vrednotami in prepričanji? Vrednote so “shranjene” v možganih kot 

posamezne posplošene besede (npr. varnost), prepričanja, kot stavki, npr. “Denar kvari 

ljudi.”  
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Za prepričanja verjamemo, da se resnična in nas ovirajo ali spodbujajo pri doseganju ciljev, 

vrednote pa so bolj nezavedne. 

 

 

VAJA: Prepoznavanje vrednot 

 Navodilo: Na seznamu poiščite vrednote, ki so pomembne za vas ter jih obkrožite. 

  

 

       

 

 

V NLP-ju uporabljamo besedo kriterij za opisovanje tistih vrednot, ki so pomembne v 

posebnih okoliščinah. Kriteriji so razlogi, da nekaj storimo in prednosti, ki jih s tem dobimo. 

Naši kriteriji nadzorujejo, zakaj nekaj delamo, kaj delamo, s kom se poročimo, kako stopamo 

v odnose, kakšen avto si kupimo... 

Kako uporabljamo kriterije? Naš cilj naj bo vezan na širši cilj, ki naj bo dovolj privlačen, da ga 

podpirajo pomembni kriteriji. Če povežemo cilj z višjimi kriteriji, prepreke izginejo. S 

pomočjo motivacije ter ojačanih podmodalnostih bomo hitreje dosegli cilj. V NLP-ju manjši 

cilj povežemo z večjim in mu s tem dodamo energijo (chunking up), prevelik cilj pa 

razčlenimo na mini cilje (chunking down), lahko pa uporabimo še členjenje vstran (Kaj je še 

drugačen primer tega?). O kriterijih razmišljamo s podmodalnostno zgradbo. Za nas so 

pomembni kriteriji, ki predstavljajo večje, svetlejše, bližje slike ali glasnejše zvoke, 

intenzivnejše občutke. Kakšne so podmodalnosti vaših kriterijev? 
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Kaj pa pomenijo vrednote v resničnem svetu? Pomagajmo si z metamodelom jezika.  

Vprašajmo se: Kako bi vedel/a, da je kriterij zadovoljen?  

Če je kriterij učenje, kako boste vedeli, da nekaj znate, kaj se boste naučili, kako se boste 

lotili učenja? Ali boste imeli občutek, da nekaj znate, ali boste dobili odgovore na vaša 

vprašanja, ali boste pridobili sposobnosti in spretnosti? Vprašanja, ki razjasnijo kriterije, 

razjasnijo našo realnost. Vprašajmo se, ali so kriteriji uresničljivi. Ali so vrednote namišljene 

in se razblinijo, kot milni mehurček? Če so kriteriji uresničljivi, so vrednote realne.  

 

VAJA: Pomemben vrednote v mojem osebnem življenju  

Napišite seznam petih najpomembnejših vrednot v vašem osebnem življenju.  

Ob razmišljanju naj vam bodo v pomoč vprašanja:  

Kaj mi je pomembno, kaj me zares motivira,  

kaj je zame resnično?  

Kriterije in vrednote izrazite pozitivno.  

 

Ko spremljamo vrednote drugega, ustvarimo dober stik. Če se uskladimo z držo telesa, z 

vrednotami pa ne, verjetno ne bo prišlo do dobrega stika. Če se uskladimo z vrednotami 

drugega, pokažete, da ga spoštujete. Ni  se potrebno vedno strinjati z drugim, dovolj je 

sprejemanje.  

Vrednote spreminjamo glede na intenzivne življenjske izkušnje. S tem pridobimo nove 

perspektive. Primer: Ko se poročimo, dobimo otroke ali izgubimo službo, se vrednote 

spremenijo. Ob intenzivnih čustvenih dogodkih, ko stare vrednote ne ustrezajo več, se pojavi 

sprememba vrstnega reda vrednot. Vprašanje,  kaj nam je v tem obdobju pomembno v 

službi, družini, je zelo na mestu.  

Ali so vrednote skladne z našimi cilji? Ali so za cilji naše vrednote?  

 

Vprašanje za raziskovanje hierarhije vrednot.  

Primer: Kaj vam je v partnerstvu najbolj pomembno? Naštejte tri glavne stvari.  

Kaj je na vrhu?  

 

V raziskavah psiholog  Musek ugotavlja, da ostajajo splošne vrednote pri ljudeh stabilne tudi 

ob večjih premikih v okolju. V NLP-ju  vemo, da splošne vrednote ostajajo enake, le da se 

hierarhija spreminja, ko oseba ugotovi, da je postal vrednostni sistem glede na spremembe 

neustrezen, potem ga lahko v (coaching) procesu ozavesti in spremeni. Vse vrednote, ki jih 

oseba živi, so  za njen model sveta pomembne. Vrednote, ki so na višjih stopnjah hierarhije, 

so enako pomembne kot tiste, ki so na nižjih stopnjah. Vsaka generacija ima svojo hierarhijo 

vrednot. V starosti od 14.-25. leta se hierarhija najbolj intenzivno in burno spreminja. 

Pojavljajo se novi  izzivi. 
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Vaja: Vrednote, ki jih živim 

Navodilo: Po spominu zapišite v razpredelnico, kam ste zadnji teden vlagali svoje NOTRANJE 

VIRE, DENAR, ČAS in ENERGIJO. Pišete lahko na splošno ali vezano na kontekst dom/ služba. 

Ko razmišljate o vrednotah, se vprašajte: kaj je zadaj, zakaj hodim tja, kaj tam dobim, kaj je 

zame tam pomembnega?  

 

Vaja: Idealizirane vrednote (PEKEL/ NEBESA)  

Navodilo: Razmislite in zapišite v razpredelnico, kaj bi se zgodilo, če bi živeli v okoliščinah, ko 

gre vse narobe... ali če bi živeli v okoliščinah, ko je vse rajsko... Čas: 10 min. V “peklu” 

prepoznamo vrednote, ki jih nimamo.  

 

Vaja: Živete/ idelaizirane vrednote med seboj  

Navodilo: vaja v dvojici. Izmenjajte mnenja. Lahko se zgodi, da med živetimi vrednotami ni 

naše želene vrednote ali da so med idealiziranimi vrednotami vrednote pomembnih 

odraslih, ne pa naše. Ali je sedaj čas, da zaživimo svoje življenje?  

Čas: 10 minut. 

 

Hierarhija vrednot/kriterijev  je lahko spremenjena s pomočjo podmodalnosti.  

Cilj je, da pomembno vrednoto premaknemo po hierarhiji navzgor ter so notranji konflikti 

razrešeni. Posledično se poveča skladnost med idealnimi in živetimi vrednotam. Spremembe 

ustvarjamo na nevroloških ravneh osebnosti.  
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Vaja: Vrednote z uporabo tabele 

 Navodilo: V tabelo zapišite vrednote, označite ujemanje v navpičnem in vodoravnem 

stolpcu. Vprašajte se:  

Ali lahko vrednota X, obstaja brez Y ali ne? V tabelo vnesite da ali ne. Ugotovite 

pomembnost.  

V drugi tabeli razvrstite pet vrednot po lestvici pomembnosti ter pri vsaki vrednoti 

odgovorite na dve vprašanji: Kdaj je v celoti izpolnjena in kdaj ni izpolnjena?  

Določite skupni imenovalec petih vrednot ter ga spodaj zapišite.  

Hierarhija vrednot/kriterijev (tabela)  

V tabelo zapišite vrednote, označite ujemanje/neujemanje z vprašanjem: ali lahko vrednota 

X ostaja brez Y, ali ne? Odgovorite z da ali ne. 

Preštejte da-je in ne-je ter ugotovite pomembnost.  

V drugi tabeli razvrstite pet prej dobljenih vrednot po rangu pomembnosti. 

Pri vsaki vrednoti odgovorite na dve vprašanji: Kdaj je v celoti izpolnjena in kdaj ni 

izpolnjena? Določite skupni imenovalec petih vrednot in  ga zapišite.  

V paru se pogovorite o ugotovitvah. Čas: 15 min.  

 

 

Vaja:  Hierarhija vrednot/kriterijev (kartončki) 

1. Zapišite na kartice vrednote, ki so pomembne za vas. 

2.Vzemite dve kartici z dvema pomembnima vrednotama ter ju primerjajte med seboj.  

3. Vprašajte se, katera je pomembnejša za vas v določenem kontekstu? Tehtajte ju v rokah 

in opazujte podmodalnosti. Kaj vam sporočajo? Ali lahko ena vrednota obstoja brez druge v 

vašem kontekstu, ali ne?  

4. Primerjajte pare in izluščite najpomembnejše vrednote ter ugotovite, kakšna je vaša 

hierarhija v določenem kontekstu.   

 

Vrednote podjetja 

Temeljni elementi organizacijske kulture v podjetju so: vrednote, poslanstvo in vizija. Naloga 

podjetja je v tem, da ustvarja podporna okolja, ki spodbujajo neprestano učenje, izmenjavo 

znanja, timsko delo, inovativnost, sistemsko mišljenje, osebno rast in ustvarjalno 

sodelovanje zaposlenih. 

Nezadovoljene vrednote posameznika so vir notranjih in zunanjih konfliktov; npr. delo, ki je 

zahtevano, ni v skladu z vrednotami posameznika (primer: etični pomisleki pri opravljanju 

splava). Neskladnost posameznika. Podjetje tako zaposluje le polovico človeka.  

Ob prekršenih vrednotah se pojavlja občutek krivde/ slabe vesti ali nezadovljstva. 

Če ni jasnih vrednot v podjetju, potem podjetje deluje pragmatično glede na okoliščine ter 

ima pogosto eno samo vrednoto: dobiček.  
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Ko bodo zaposleni vedeli, kaj je pomembno zanje in za organizacijo, bodo bolj predani delu, 

zadovoljni in motivirani ter bolj optimistični. 

Jasno opredeljene vrednote omogočajo lažje razreševanje konfliktnih situacij. V podjetjih 

gre lahko za konflikt vrednot generacij. Pojavljajo se razlike med vrednotami po spolu. Moški 

so orientirani h kompetentnosti, ustvarjanju, dosežkom, neodvisnosti, užitku-udobju.  

Ženske so pogosto orientirane k varnosti, moralnosti, altruizmu. (Tušak, 90. leta). 

Zaposleni, ki ob delu zadovoljujejo svoje pomembne vrednote, so predani podjetju, 

zadovoljni s svojim delom in pogosto z življenjem. Veliko naših vrednot se nanaša na delo, 

saj preživimo veliko časa v službenem okolju. Raziskovalec Elizur jih je razvrstil na: kognitivne 

(napredovanje, status, dosežki, osebnostna rast, neodvisnost), afektivne (priznanje, ki ga 

dobimo pri delu, odnosi med sodelavci, samovrednotenje), instrumentalne (zaslužek, 

varnost, delovni čas, delovni pogoji). 

Pri timskem delu je vodja pozoren, ali vsak član tima uresničuje svoje vrednote. Preverja, ali 

se s postavljenimi in realiziranimi cilji približujejo viziji podjetja. Ali je to, kar dela, skladno z 

vrednotami podjetja? Kakšen je katalog ukrepov in nalog?  

Vodja je vizionar za spremembe ter ima občutek v konicah prstov, kako delati s posameznimi 

udeleženci tima.  

Kako pa dosežemo soglasje in ponotranjanje vrednot v podjetju? 

Vodstvo vrednote podjetja živi, potem jih lahko s svojo energijo širi ter motivira zaposlene za 

doseganje. S predstavitvijo, točnim opisom novih vedenj, razlago prednosti in koristi, ki jih 

prinašajo nova vedenja, z opredelitvijo odstopanj in kršitev pravil.  

Metode: izobraževanja, pogovori v manjših delovnih okoljih, redna evalvacija, kultura 

feedbacka, ustrezno nagrajevanje.  

Vaja: Vrednote – vedenje 

 Navodilo: v skupinah po štiri, naštejte vedenja, ki podpirajo vrednoto prijaznost v podjetju. 

Ob koncu vaje bo vsaka skupina predstavila ugotovitve celotni skupini ter jih zapisala na 

plakat. Tako bomo dobili katalog vedenj, ki ustrezajo določeni vrednoti.   

Npr.: stranki podariš nasmeh, odgovarjaš vljudno...  

Čas: 15 minut. 

 

 

Ko vrednote uskladiš, živiš svoje sanje. 
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Viri: Gradiva iz praktika: Glotta Nova, Ljubljana 1995; Gradiva iz praktika: Miba marketing, 

Ljubljana, 2010 

Spretnosti sporazumevanja in vplivanja (J.O.Connor, J. Seymour), Sledi, 1996, Postani 

najboljši vodja, M. Račnik 2010 

 

Tanja Černe je dipl. pedagoginja, NLP trenerka in NLP Master coach, inštruktorica metode 

Brain Gym 
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3. DELO S ČASOVNO ČRTO IN RAZVOJ TIMA 

 

Delo s časovno črto poznajo vsi, ki uporabljajo NLP pri individualnem in timskem coachingu. 
Zavedajo se, da ponuja dragocene možnosti za oblikovanje tima, vizije in povezovanje virov 
moči v timu. 

Tako lahko koncept in tehniko časovne črte uporabimo za: 
- oblikovanje projektnega tima, 
- za time oz. organizacije, ki vpeljujejo spremembe, 
- za time, ki že dolgo sodelujejo in potrebujejo “osvežitev” oz. ponovno oblikovanje vizije, 
ciljev, delovnih postopkov ali so pred novimi izzivi (npr. prestrukturiranje), 
- za vodstvene time v novonastalih podjetjih, 
- za delavnice, na katerih bodoči vodje pripravljajo naloge. 
 

1. Oblikovanje vizije: Od posameznika k timu 
Vizija je skupna predstava, želena slika prihodnje podobe tima oz. podjetja. 
Opisuje želeno stanje, ki v resničnosti še ne obstaja, a teži k uresničitvi.   
Da bi razvili skupno vizijo, je koristno, da si vsak član tima najprej pojasni svojo osebno vizijo.  
Vizije namreč ne moremo predpisati – lahko se jih le dotakne globoko v notranjosti, se 
prekriva s timsko ali pa se ne strinjajo z njo in jo bojkotirajo. Kadar vizija povezuje veliko 
posamičnih interesov, obstaja dobra množnost, da jo bodo mnogi ljudje tudi uresničevali. 
Navodilo članom tima: 
“Zdaj imate čas, da si zapišete, katere so vaše osebne vizije, ki se navezujejo na vaše skupno 
delo v timu.  
Vprašajte se: 
-  Kaj bi rad dosegel v timu in zase? 
- Kaj bi bilo v idealnem pogledu dosegljivo? 
- Kakšno vzdušje v timu bi bilo zame optimalno? 
- Kaj si želim v medsebojnih odnosih? 
- Kako si predstavljam idealen/optimalen tim? 
 
Zapišite vse, kar vam pride na pamet ob teh vprašanjih in si označite, kaj je za vas 
najpomembnejše. Oglejte si napisano, občutite  in dovolite, da se vam v mislih pojavi simbol, 
ki izraža bistvo vaše vizije. 
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Na list papirja narišite ta simbol, ki ponazarja vaše ideje. 
 
V timu si oglejte simbole in ugotovite, kateri najbolj pristojajo k vašemu ali vas privlačijo in  
se povežite  s temi ljudmi v pare ali trojke. 
Pogovorite se, kako je vsak od njih povezan z vašim simbolom. Nato ustvarite skupno sliko, v 
kateri najdejo prostor vaši simboli. To je lahko nekaj novega ali le dodajanje k že 
oblikovanemu. (skupno risanje, nastanejo 3-4 manjše skupine) 
( 20-30 min.)  Vsaka skupina drugim predstavi svoj simbol. Cela skupina premisli, kaj lahko ti 
simboli prispevajo k skupni sliki, ki bo sprejemljiva za vse. (30 min.) 
 

2. Identiteta tima 
Po razvoju skupne metafore (simbola), ki izraža identiteto tima (“Kdo smo? ... Mi smo ...”), 
skupina to kreativno izrazi (pesem, moto, pesem, slika, zapeta pesem , ime ...). 
Sledi delo z vizijo (“Predstavljajte si leto 2016: Kaj piše o vas člneek v največjem slovenskem 
časopisu?”).  
Razvijemo tudi vrednote, prepričanja in sposobnosti (vire moči) v timu. 
 
“Čudežno vprašanje” 
 “Predstavljajte si, da se je čez noč zgodil čudež in so se vse vaše želje in predstave uresničile. 
Kako je videti ob tem vaša rešitev (sodelovanje, uspeh, vizija ...)?  
Doživite to stanje z vsemi čuti in ga opišite.”  
 
 

2. Zbiranje in povezovanje virov moči v timu 
Vsak do članov ima posebne kvalitete in vire, ki jih prinaša v tim. To so ideje, sposobnosti, 
talenti in znanje, s katerimi obvladujete vsakdanje naloge pa tudi večje izzive v podjetju. 
Pogledali si bomo vse vire moči, ki ste jih v preteklosti že uporabilipri reševanju zahtevnih 
nalog. 
Tim živi od sposobnosti posameznih članov , a je hkrati več od vsote poameznikov, saj lahko 
razvije tudi skupinske vire moči. 
 
S pomočjo vrvice, kartončkov ali lepilnega traku v prostoru na tleh označimo točko 
preteklosti, sedanjosti in oblikovano vizijo v prihodnosti. 
Ta (navidezna) črta prikazuje preteklost, sedanjost in prihodnost tima. Na neki točki 
preteklosti se je vsak član tima pridružil tej črti in stopil nanjo. 
Prihodnost je pred nami in jo lahko na novo oblikujemo, ker še ni trdno določena. 
Vsak član tima označi s kartico s svojim imenom vstop na časovno črto tima (podjetja).  
Kdo je najdlje v podjetju, kdo se je pridružil zadnji?  (Kartico vsak položi na časovno črto). 
 
“Zdaj si oglejte pot svojega tima v času, spomnite se dogodkov v podjetju. V preteklosti so 
bili trenutki, ko ste kot tim ali posameznik stali pred izzivi, ki ste jih potem obvladali (novi 
produkti, storitve, sodelavci, razmere na trgu ...). Vse to so kot kamenčki na vaši poti.  
Skupina se spomni teh dogodkov, zapišemo jih na kartico in položimo predse. Poskrbimo za 
to, da je zagotovljeno pozitivno stanje skupine. 
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Zbiranje virov moči 
Zdaj člani tima razmislijo, kako je vsak prispeval v preteklih dogodkih k obvladovanju nalog 
in izzivov. Spomnijo se svojih virov moči in jih zasidrajo. Te sposobnosti v besedi ali dveh 
zapišejo na kartončke . 
Skupina stoji ob talni časovni črti (v metapoložaju) in opazuje. 
“Kaj vas je v minulih dogodkih najbolj okrepilo?” 
Udeležneci stopajo posamično na talno časovno črto in poimenujejo svoje vire moči s 
primeri in opisi situacij. Vse kartice pripnemo na vidno mesto. 
Ob vsakem posamezniku, ki predstavi svoje vire moči, skupina doda dodatne vire, ki so jih 
opazili ali odkrili. (ugotovitev drugi člani zapišejo in za nekaj časa ohranijo zase). 
 
Na koncu sledi refleksija v skupini in dopolnite virov moči (20 min.) 
 

3. Vizija in cilji 
Ta del je posebej smiseln za time, ki hočejo oblikovati novo strukturo delitve nalog. 
Cilje in delne cilje zapišemo in jih položimo na časovno črto. 
Skupina si cilje ogleda in ob časovni črti razmisli o virih moči, ki so na voljo tako iz preteklosti 
kot za prihodnost. 
Pomembne točke novega projekta označijo na časovni črti v prihodnosti. Vizija je tako 
postala vizija o sodelovanju v timu. Iz tega procesa lahko na koncu izpeljejo tudi pravila igre 
v timu, s katerimi soglašajo vsi člani. 
 

4. Zavezanost 
Tim si ogleda ob časovni črti delne cilje, ki jih bodo v naslednjih tednih uresničevali, in 
skupno vizijo. 
Premisli, katere sposobnosti bo potreboval in jih je pripravljen vnesti v skupno moč tima. 
Čemu ste se pripravljeni zavezati?  Te zaveze – obveznosti zapišemo na posebno 
razpredelnico: 
KDO bo KAJ, naredil in  KDAJ? KAKO? 
 
Sprehod skozi prihodnost 
V prihodnost zdaj na časovni črti vnesemo vse vire in se ustavimo na točkah doseženih ciljev, 
opazujemo, kaj smo prispevali, da smo podprli tim. 
Ob viziji si zapišemo (in preberemo na glas) vse posameznikove prispevke k skupnemu 
dosežku. 
 

5. Zaključek 
 
Udeleženci grejo na 20-minutni sprehod v paru. Vsak ima minuto časa, da partnerju pove, 
kaj posebej ceni na njem.  Nato zamenjajo partnerje, dokler niso dali povratne informacije 
vsem. Zaznavanje sebe je tako dopolnjeno z zaznavo drugih. 
 
Vse dogovore, metafore, zaveze itn. shranimo v “skrinjo timskih zakladov”, ki jo shrani vodja 
tima. 
Seveda lahko vanjo shranimo tudi steklenico šampanjca za bodoče zmage. 
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Vizija ni nekaj statičenga, vklesanega v kamen, temveč dinamičen proces, ki ga po potrebi 
spreminjamo, zato: Če še nimate jasne vizije, je zdaj zagotovo pravi čas zanjo. Če jo imate, 
je morda čas, da jo ponovno  “novo svežite”. 
 
Z veseljem vam pomagamo  pri tem procesu, ki bo vnesel novo energijo v vaše podjetje. 
Vaša vizija bo tako “po meri urezana” za vas in povezana s takojšnjimi cilji in akcijo. Pokličite 
nas.  
 
 
* Delavnica Oblikovanje vizije (enodnevna ali dvodnevna) je del naše ponudbe in jo 
izvedemo tudi v vašem podjetju.  
 
Viri: 
Maass, Ritschl: Teamgeist. Spiele und Ȕbungen für Teamentwicklung, Junfermann, 
Paderborn 
Multimind, 3/2006 
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OBRNJENI BRAINSTROMING 

 

Včasih potrebujemo nenavadne rešitev in nove perspektive ob znanih problemih. Pri tem 
običajna nevihta idej ne pomaga, zato uporabimo “na glavo postavljeni” brainstorming. 

Začnemo jo z dvema “na glavo obrnjenima vprašanjema”. Namesto da bi vprašali: “Kaj je 
problem/izziv? Kako se ga lotiti?” se vprašamo “Kako lahko povzročim ta problem?”  ali 
“Kako lahko dosežem nasprotni učinek?” 

Uporaba 

1. Jasno opredelite izziv ali problem in ga zapišite.  
2. Obrnite problem, ali izziv, da vprašate: "Kako bi lahko povzročil problem? " ali 
3. "Kako bi lahko dosegel nasprotni učinek?" 
4. Postopek pomaga poiskati nove ideje in rešitve. Naj ideje tečejo prosto, ne 

zavračajte nobene, še tako nenavadne.  
5. Ko ste poiskali obrnjene ideje, jih spremenite v ideje, v  rešitev za prvotni izziv.  
6. Preverite ideje. Lahko vidite potencialne rešitev? Morda prispevek k potencialni 

rešitvi? 

Obrnjeni brainstorming je dobra tehnika za situacije, ki so na videz preveč zahtevne, da bi 
rešitve našli neposredno.  

Primer 

Lucija je zapsolena v službi za stike  z javnostjo v veliki zdravstveni ustanovi in njena naloga 
je izboljšati zadovoljstvo bolnikov. V preteklosti je izpeljala že nekaj aktivnosti in predlogov 
za izboljšanje, a je njen tim precej skeptičen ob predlogih, zato ni navdušen za setsanek na 
to temo. Delovni tim je namreč prezaposlen in se jim ne zdi potrebno “zapravljanje časa” za 
tovrstne sestanke. 

Lucija  se zato odloči za uporabo kreativne tehnike Obrnjeni brainstroming , ker verjame, da 
bo tako sestanek za zaposlene bolj zanimiv in jih bo lažje motivirala.  
Lucija ob pripravi skrbno zapiše problem: 
"Kako bi izboljšali zadovoljstvo pacientov?" 

Obrnjeno vprašanje: “Kako bi naredili paciente bolj nezadovoljne?”   
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Opazuje, kako bo nov pogled in način priensel presenetljive ideje. Vidi, da se člani tima bolj 
produktivno odzivajo ob zabavnih idejah. Povežejo delovne izkušnje s pacienti in osebne 
izkušnje, ko so bili sami bolniki ali stranke. Lucija pomaga, da ideje tečejo prosto, brez 
presojanja tudi ob nenavadnih predlogih.  

 
Nekaj “obrnjenih” idej:  

 Odstranitev stolov iz čakalnic.  
 Paciente, ki kličejo, dati na “čakanje” in pozabiti nanje.  
 Bolnike pustiti čakati zunaj, na parkirišču.  
 Razpravljati o problemih bolnikov v javnosti.  

Na koncu ima tim dolg seznam “obrnjenih rešitev”. Zdaj je čas, da si vsako ogledajo in 
razmislijo o potencialni rešitvi, npr.: 

 "Seveda, bolnikov ne bomo pustili zunaj         na parkirišču.”  
 "Kaj pa zjutraj, pacienti pogosto čakajo zunaj, dokler ne začnemo delati?”   
 "Res je. Precej neprijetno za ljudi na prvem pregledu." 
 "Zakaj ne odpremo čakalnice 10 minut prej, da se to ne bo dogajalo?”  
 "Tako je, od jutri naprej bomo to naredili. Nekaj sodelavcev je že prej v službi in to ne 

bo problem.” 

Tak obrnjen brainstroming je prinesel mnoge izboljšave, ki jih je tim lahko uporabil 
takoj. Lucija je ugotovila: “Zabavno je videti temo, obrnjeno na glavo. Pomagalo nam 
je, da smo začeli delati bolnikom prijazno.”  

Priporočilo: Preden pristop uporabite, razložite osnovna pravila brainstorminga.  
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MOČ MALIH KORAKOV V COACHINGU 

 
 

Spremembe niso vedno povsem enostavne. To ve vsakdo, ki je kdaj poskušal shujšati, pa so 

njegova najbolj priljubljena potovanja  v slaščičarno, in vsakdo, ki je skušal preteči 10 km, pa 

je njegovo edino gibanje pritiskanje daljinca za televizijski sprejemnik. 

Po drugi strani pa si vsi želimo biti boljši ljudje, bolj zadovoljni, zdravi, močnejši. 

Zadnji korak v doseganju omenjenega naj bi bilo drugačno vedenje, ki ga opazijo tudi drugi. 

Nekoč sem na eni od svojih delavnic srečala udeleženko, ki si je po nekaj minutah zapomnila 

imena vseh 30 kolegov v skupini.  Vsi so želeli vedeti, kakšna je skrivnost tako dobrega 

spomina. Ko so jo vprašali, je odgovorila: “Jaz sem človek, ki si takoj zapomni imena.” 

Nove navade se najbolje vtisnejo, če jih vpeljemo na osnovi identitete  

(“Sem človek, ki se zdravo prehranjuje.”)  

Žal samo prepričanje o novi identiteti ne zadošča, potrebno je novo vedenje in z njim mnoge 

majhne aktivnosti, kajti vsaka dejavnost je skromen dokaz samemu sebi, da smo zares začeli 

– in da mislimo zares. 

Vedenje je odsev identitete, je zarcalo tega, kar verjamem, da sem. Če hočeš nekaj novega, 

je treba verjeti in misliti drugače, a to še niso navade. 

Navade ustvarijo drobni dokazi, akcija. Te drobne akcije dajo možganom signal:  

“Hej, verjamem vase in tule imate dokaz!” 

To je seveda tudi popolno sredstvo proti odlašanju. 

Zato je pravilo za spremembo zelo preprosto: 

1. Odloči se, kakšen (tip osebe) želiš biti. 

2. Dokaži si z malimi zmagami. 

To velja za pospravljanje (z enim samim predalom se vse začne), trening (prvi kilometer) ali 

flirtanje.  

To velja tudi za spremembe v celi državi:  

Kakšen tip države/naroda želimo biti?   

Kje lahko ustvarimo pogoje za prvih 10 novih delovnih mest za mlade do 35 let in kje lahko 

zaposlimo 5 brezposlenih žensk/moških  nad 50 let?  

(Politik, ki mi odgovori konkretno na to vprašanje, brez pomisleka dobi moj glas na volitvah!) 
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To velja tudi za druga področja: ljudje precenjujemo pomen videza in podcenjujemo pomen 

skladnosti mišljenja in vedenja.  

Če želiš postati pisec, napiši eno stran na dan. Koliko je to v celem letu? Nova knjiga! 

Če želiš postati gibčen, si kupi števec korakov in pospešuj. Kmalu boš dosegel 10000 korakov 

na dan, magično mejo, ki jo priporočajo zdravniki za zdravje. 

Pri tem je vztrajno ponavljanje pomembnejše od rezultatov, sploh na začetku.  

Če hoče biti motiviran, lahko sicer gledaš filme na You tube, a če se danes ne dvigneš sam iz 

naslonjača, vse navdušenje nič ne pomaga. 

Za pravo spremembo torej nehaj skrbeti glede rezultatov in svoje identitete.  

Postani “tip človeka”, ki lahko doseže stvari, ki jih hoče! Ustvari novo navado, rezultati pa 

bodo sledili. 

Zato v coachingu tako poudarjamo moč osredotočene in nenehne akcije v novo smer (včasih 

je taka “akcija” pri določenih ljudeh manj delovanja in več sprostitve, da se razumemo). 

 

Katero 2-minutno spremembo boste storili danes? 

Kaj in kdo vam preprečuje, da tega ne storite takoj? 

Kakšen je občutek, ko končate? 

 

Prtljažnik mojega avtomobila že čaka na akcijo.  
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7 KLOBUKOV – 7 ŽIVLJENJSKIH VLOG  
Včasih se na coachingu srečamo s temo preobremenjenosti in razpršenosti energije. Tako se 

je npr.  nek klient npr. pritoževal, da je angažiran v mnogih dejavnostih in vlogah, da “pleše 

na več svatbah”. Zato sva uporabila t.i. metodo 7 klobukov, ki predstavljajo različne 

življenjske vloge. 

 

1. Izberite svoje življenjske vloge, ki jim posvečate večino svoje energije preko dneva (glej 

primer klienta spodaj, ki je navedel 11 različnih vlog. 

2. S smeškom ocenite zadovoljstvo oz. nujnost vaše udeležbe v posameznih vlogah.   

3. Preglejte vse vloge in ugotovite, ali lahko katero od njih spustite, ker ni več pomembna ali 

ji posvečate preveč energije (npr. članstvo v kakšni organizaciji, straševska vloga, ko otroci 

odrastejo ipd.). 

4. V novo razpredelnico vnesite največ 7 vlog, kar je še obvladljivo pri večini ljudi, druge 

prečrtajte. 

5. Postavite si kakšen konkreten cilj, kaj lahko storite, da vam bodo vaše pomembne vloge 

dajale več energije, zadovoljstva, npr. opuščanje vloge  dolgotrajnega podpiranja odraslih 

otrok in več posvečanja vnukom, hobiju, članstvu v dejavnosti, ki vas zabava ipd. 

 

 

POENOSTAVI ŽIVLJENJE: Sistem 7 klobukov
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Manj je več!
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1. KONGRES SNLP 

 
 

Vizija, ki smo jo oblikovali pred dvema letoma, je dobila konkretno obliko: 25. in 26. maja  

2014 je bil na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 1.  kongres Slovenske zveze za 

nevrolingvistično programiranje.   

24 predavateljev v dveh dneh je na predavanjih in delavnicah predstavilo uporabo NLP-ja, 

hkrati pa je bil kongres priložnost za povezovanje različnih slovenskih izvajalcev NLP 

izobraževanj, izmenjavo znanja in za predstavitev metode širši javnosti. 

V pestrem programu smo lahko spoznali uporabo NLP-ja na različnih področij, od 

izobraževanja, zdravstva, poučevanja tujih jezikov, treninga športnikov, medkulturne 

komunikacije, timov  pa do coachinga  in joge. 

Predavanja in delavnice so potekali v dveh vzporednih skupinah, tako da so lahko vsi 

obiskovalci našli nekaj zase.  

Organizatorji so pripravili samostojno spletno stran, na kateri so se zbirale vse informacije o 

kongresu in na kateri so (žal samo nekateri) povzetki predavateljev.   http://2014.snlp.si/ 

Vsi obiskovalci so dobili tiskano brošuro z osnovno predstavitvijo NLP-ja, s potekom 

izobraževanj in kratkim opisom strandardov ter s predstavitvijo sponzorjev. 

Sama organizacija vzporednih delavnic je potekala tekoče in tehnično  brezhibno, za kar je 

skrbel tim prizadevnih organizatorjev. 

Prostor je bil – čeprav brez dnevne svetlobe – primeren za krajše oblike predavanj in 

delavnic in število obiskovalcev je bilo – kljub kotizaciji – nad pričakovanji, saj so prišli tudi 

mnogi radovedneži, ne le množica že usposobljenih praktikov, mojstrov, coachev in 

trenerjev NLP. 

Pohvalno je bilo, da so bili povabljeni tudi gostje s sorodnih področij, ki se dotikajo NLP-ja, 

npr.  znanosti o delovanju možganov, nevrologije, psihoterapije, mediacije, supervizije, 

sistemskih postavitev družine, kreativnega mišljenja itn.  

Sama sem se kot avtorica predstavila  s prispevkom o metodah dela v coachingu z naslovom 

“Iz moje orodjarne coachinga”, ki je bil zaradi praktične naravnanosti zelo dobro sprejet pri 

obiskovalcih.  
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Organizatorjem gredo vse pohvale za pogum, povezovalnost, pionirsko delo  in prispevek k 

promociji NLP-ja.  

Zelo pohvalno je, da so organizatorji pritegnili k sodelovanju tudi predavatelje z drugih 

sorodnih področij, kot so npr. nevrologija in znanost o delovanju možganov (zanimivi 

predavanji Jurija Drea in Simona Brezovarja), sociologija  Moč kolektivne inteligence Nare 

Petroviča) in psihoterapija  (Socialno-andragoška metoda dr. Janeza Ruglja, predavanje 

Andreja Perka itn.) 

Ker sem se sama udeležila kar nekaj podobnih kongresov v tujini, ki so me navdušili, 

predlagam za naslednjič organizatorjem: 

- Prostor z dnevno svetlobo in možnostjo druženja, morda tudi na prostem. Za 1. 

kongres je bila Ljubljana primerno mesto, saj oranizator še ni vedel, kako se bo ideja 

uveljavila.  Namig: Na GR je v času kongresa potekala zelo zanimiva, svetovno znana 

razstava o čudovitem svetu možganov. Glede na sorodnost tematike bi jo kazalo 

povezati s kongresom (npr. cenejše vstopnice, skupinski ogledi, okrogle mize s 

strokovnjaki ipd.) 

- Natančnejši izbor (morda tudi bolj selektiven) sodelujočih, ki so bili  po kakovosti 

precej različni. 

- Pravočasno objavo vseh prispevkov, ki naj imajo tudi uporabno vrednost za bralce 

(nekateri so bili zelo fragmentarni in komaj informativni). Kongres je dobra priložnost 

za avtorje in njihovo urjenje v strokovnem pisanju. 

- Organizatorji naj upoštevajo enake kriterije za vse: nekateri  predavatelji niso objavili 

prispevka, tako da seznam ni popoln. Priporočam da so prispevki objavljeni na spletu 

najkasneje na dan začetka kongresa. Imajo naj uporabno vrednost, zaradi katere 

bodo obiskovalci  shranili  kongresno gradivo (ali spletno) in tako zares nekaj 

“odnesli” s seboj.  Sama sem pogosto našla navdih v kvalitetnih zbornikih iz tujine s 

podobnih kongresov, hkrati pa si bolje zasidrala v spomin zanimive predstavitve in 

delavnice.  S tem je zadoščeno tudi učnim, ne le promocijskim  namenom kongresa. 

- Dodatno promocijsko gradivo izvajalcev (ki so svoje delo opravili “prostovoljno”, 

promocijsko), ki bi ga vsi sodelujoči ponudili obiskovalcem na določenem mestu. S 

tem bi ustvarili tudi boljši pregled nad ponudbo NLP izobraževanj v Sloveniji.  

- Ponudba in prodaja knjig, CD-jev in videov s področja NLP-ja in učenja, s čimer bi 

kongres bil tudi neke vrste “tržnica izmenjave znanja in informacij”, kar bi zelo 

obogatilo njegov  namen in popestrilo ponudbo. 

- Pogrešali smo družabni večer po prvem dnevu, ki bi ob glasbi, igri ali drugih prijetnih 

aktivnostih tudi nefromalno povezal stare in nove obiskovalce, izvajalce in 

udeležence izobraževanj. Pri tem bi kazalo uporabiti bogate vire sposobnosti mnogih  

članov SNLP, ki imajo zelo različne, tudi umetniške talente. 

Nekaj več tovrstne družabne lahkotnosti bi kongresu dodalo tisto “nekaj več”, zaradi 

česar bi obiskovalcem ostal v prijetnem spominu. 
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Ne glede na opisano, pa organiztorji za prvo izvedbo kongresa zaslužijo vso pohvalo 

za pogum in odločnost, saj je po prvi izvedbi lažje delati popravke, kot pa zgolj čakati 

na idealne okoliščine. 

Zato vabljeni na ogled spletne strani SNLP  in že zdaj dobrodošli na 2. kongresu SNLP 

naslednje leto! 
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NOVO PRI NAS 

 
Del naše vizije predstavlja tudi izpopolnjevanje znanja, ki so ga udeleženci naših predhodnih 

izobraževanj že dobili, zato vas v juniju  vabimo k novostim, s katerimi bomo to uresničili.  

Da bi se še bolj približali vašim potrebam, smo prilagodili  tudi cene.    

Novosti v juniju: 

 20. junij ob 17h:   COACHING IN  SUPERVIZIJA, 4-urna delavnica z NLP trenerko in 

supervizorko, mag. Ireno Pražnikar (Žalec)in Nado Mulej, NLPtrenerko,NLP master 

coachem in limbičnim coachem 

 27. 6. 2014:  IZ MOJE ORODJARNE COACHINGA, predavanje z delavnico, Žalec  

 2. 7. 2014: PRAKTIČNA INTUICIJA, predavanje z delavnico, Ljubljana 

 Zbiramo prijave za novo skupino NLP trenerjev 2014-15 (več) Zgodnja prijava se splača! 

 4. in 5. 7. 2014: CELOSTNI ENERGETSKI COACH, kraj bo javljen kasneje, CERTIFIKAT, 

dodatno izobraževanje za coache! 

 

KNJIGE in CD: 

Še vedno lahko pri nas naročite knjigo RDEČA NIT - SAM SVOJ COACH  (naročilo) 

(po ugodnejši ceni 17 EUR) in (P)OZDRAVI STARE RANE (16 EUR). 

Na voljo  je tudi še nekaj primerkov  priljubljenega CD-ja s sprostitveno glasbo za coaching z 

navodili (10 EUR).   

 

Če vam je naša spletna revija všeč, povejte naprej, če vam ni, povejte nam. 

Vabljeni tudi k sodelovanju s prispevki.  

 
 

 

 

 

      www.sledi.si 

 

http://www.sledi.si/coaching-in-supervizija.html
http://www.sledi.si/prakti269na-intuicija.html
http://www.sledi.si/nlp-trener.html
http://www.sledi.si/celostni-energetski-coaching.html
http://www.sledi.si/naro269ilo.html
http://www.sledi.si/

