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TRŽNICA IDEJ ZA IZOBRAŽEVALCE, TRENERJE IN 

COACHE, marec 2015 

 

 

 

Ne pripoveduj mi, kako sije luna, 

raje mi pokaže, kako se se svetlika drobec stekla.  

(Anton P. Čehov) 

 

Poznate tisti občutek, ko pospravljate omaro in se vam v žepu plašča, ki ga že dolgo niste 

oblekli, nasmeje bankovec za 10 EUR? Ali pa greste skozi mesto - kot ob letošnjem 8. marcu, 

in vam na vogalu mladenič podari vrtnico, mlado dekle pa vam pred lokalom  postreže s 

kavo. Ničesar niste pričakovali, a ste  nekaj dobili – kar tako, brez razloga.  Še lepše je, ko se 

tako zgodijo nepričakovana srečanja, recimo s svojim profesorjem s fakultete, ki ga srečate v 

termah, ali s svojimi učenci, ki jih srečate v mestu. Taka presenečenja so kot darilca, ki 

čakajo pred vrati, da bi nas spomnila, kako lepo je življenje. Čudovito jih je sprejemati, ker so 

nenapovedana, zato “zaležejo” veliko bolj kot npr. grmada cvetja in daril za rojstni dan. In  

lepo jih je dajati, ker potem veš, da ustvarjaš vezi med ljudmi, ki so dvosmerna cesta in da 

krepiš tisto, česar nam družba, v kateri ta hip živimo,  največkrat ne daje: zaupanje v ljudi in 

v to, da je svet, v katerem živimo, (še) vendarle prijazen kraj.  

Ko delate na sebi ali z drugimi kot coachi, svetovalci ali učitelji, veste, da se prava 

sprememba zgodi šele takrat, ko vpeljemo novo navado – včasih je to novo prepričanje, kot 

npr.: “Zaupam, da je zame vedno poskrbljeno” ali “Srečujem iskrene ljudi, s katerimi odlično 

sodelujem”. Drugič spet je to novo vedenje, s katerim “si dokažemo”, da smo resno mislili s 

spremembo, npr. vsako jutro naredimo pet vaj iz joge. 

Ko se pogovarjam z bralci svoje knjige Rdeča nit, jih je kar nekaj omenilo, da so knjigo 

prebrali, da pa pisne vaje čakajo na boljše čase (ko bodo imeli čas). 
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Vse uspešne psihoterapije, coaching in tudi metode učenja uporabljajo kot pomemben način 

dela pisanje oz. zapisovanje – svojih misli, čustev, vsakdanjih doživetij, posebnih dogodkov iz 

življenja, pa tudi vsakdanjih ciljev, da bi laže raz-ločili, kako poteka tok naših misli. Pisanje 

ima torej različne učinke – pomaga nam izraziti, kar morda ne bi povedali nikomur, pomaga 

odložiti na papir, kar nas teži, načrtovati to, na kar se hočemo osredotočiti, si z besedami 

naslikati, kar si želimo ali  celo preoblikovati svoj življenjski scenarij in ga kot dramaturg na 

novo napisati.  

Psiholog Pennebaker tako v svoji knjigi Writing to Heal ugotavlja, da se ljudje, ki se ukvarjajo 

z “izraznim pisanjem”, takoj po njem počutijo srečnejši.  

Tako izrazno pisanje je lahko tudi “avtomatsko pisanje”, ko dovolite za 20 minut, da se vaš 

tok misli izlije na papir. Marsikdo bo ob kasnejšem branju spoznal pomembne reči o sebi, 

morda pa bo kdo odkril celo svoj umetniški talent za pisanje. Svojo pozornost lahko vodite 

“iz glave” v tu in zdaj in morda boste presenečeni, kaj vse boste opazili v svetu okrog sebe. 

(Za vsak primer imejte pri roki beležko in svinčnik.)  

En tak moj bežen zapis, avtomatsko pisanje, vtis nekega novembrskega dne: 

Danes je mestni trg sivina v tridestih odtenkih. (Ne, ne bom šla gledat tistega filma). Čas bi že 

bil, da bi kdo malo zloščil  tole spominsko ploščo na mestni hiši. Tale moški bi me lahko 

pozdravil, vsak dan se srečujeva na poti in zadnjič sem mu na pošti posodila svinčnik. A tile 

moški še kaj gledajo okrog sebe, a sploh še pozdravljajo? Saj ljudje hodijo kot na avtopilotu. 

Novembra je mesto res kot izumrlo, nobenega življenja. Aaa, kaj pa je to? Harmonika? Le od 

kod se je vzel ta muzikant na vogalu? Slišim, kako igra “V dolini tihi je vasica mala ...” Moja 

mama je to vedno prepevala med likanjem srajc za očeta. “Le eno okno še odprto je, na njem 

slonelo žalostno dekle ...”  - Bolje, če bi utihnil, saj ga nihče ne posluša, vsi so na svojem 

avtopilotu in hitijo mimo. Ne, tale mala potepuška čivava se obotavlja. Vidim, da je pri 

marmorni plošči na mestni hiši uvel cvetlični  aranžma, pozabljen še od dneva mrtvih. Naj ga 

že kdo vrže v smeti. Čivava mahajoč z repom povoha uvele krizanteme, brez pomisleka 

dvigne nogo ob njih, nato pa jo brezbrižno mahne naprej, kamor jo vleče nos.  

 

Ta preprosti zapis je bila moja “vaja” za povezovanje s čuti in sedanjim trentukom, 

opazovanje  in takojšnji zapis neposrednega toka mojih misli (z vsemi notranjimi komentarji 

vred). Zapisovanje je lahko torej dragoceno orodje “samoanalize”, iz branaj zapisov lahko 

prepoznate, kako deluje vaš um. 

  

Sicer pa se bomo v marcu še ukvarjali s pisanjem. Če želite posodbiti svoje poslovne pisne 

izdelke – tako poslovne kot oglasne  - jih ustrezno oblikovati glede na okoliščine in izboljšati 

ali posodobiti svoj pravopis – vabljeni na delavnico Kreativno poslovno dopisovanje v Litijo. 

Na njej bodo vaši dopisi postali slogovno, vsebinsko in izrazno ustrezni, privlačni za vaše 

sprejemnike in pravopisno pravilni.  

 

Kot vidite v tej številki, po letu dni izhajanja počasi širimo tudi svoj krog sodelavcev. Še 

enkrat vabim vse, ki želite prispevati s  svojimi primeri dobre prakse, da se nam pridružite. 
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V kratkem vas bomo  z anketo povprašali po mnenju o naši reviji, saj  je po letu dni čas za  

izboljšave. Že zdaj se veselim vaših predlogov. 

 

 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, nato pa dostop do povezave na 

spletni strani.   

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

              

POSEBNO OBVESTILO:  Na voljo je še ZADNJI IZVOD knjige O’ Connorja in Seymourja 

SPRETNOSTI SPORAZUMEVANJA  IN VPLIVANJA (vračilo iz knjigarne, ki jo zapirajo), ki je sicer 

na voljo le  v e-obliki. Prvi, ki so naroči, bo njegova (20 EUR). Knjiga je sicer že nekaj let 

razprodana in precej iskana!  

Naročilo po spletu ali tel. 041 670 251. 

 

 

 

 

 

 

 

VSEBINA: 

 

Uvod  in vsebina                    str. 1-3 

6 znakov, da potrebujete coacha                  str. 4-5 

Učni coaching: Organizacija učenja        str. 6-7 

SWOT analiza za coache                    str. 8-11 

5 najpogostejših prepričanj, ki nas spotikajo                                    str.12-14 

Zrcalna slika  (vaja timskega coachinga)     str. 15 

NLP, prepričanja in medkulturnost              str. 16-19 

Nekaj novih dejstev o NLP-ju, ki jih zagotovo ne poznate   str. 20-22 

Kaj je novega pri nas        str. 23 

           

 

 

 

 

mailto:sledi@t-2.net
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6 znakov, da potrebujete coacha 

 
 

Če ste oseba, ki je zelo zaposlena, navdušena nad svojim delom in odsegate svoje cilje, 

potem vas vse to ohranja navdihnjene. A marsikaj lahko moti vaše dobro počutje in sčasoma 

zmanjša motivacijo.   

Morda vam takile znaki zvenijo znano: ste preobremenjeni, brezvoljni, premalo učinkoviti. 
Morda potrebujete umik, da se  spet zberete, da bi se spet počutili močni in polni energije. 
To pa je lahko izziv. Dobra novica je, da vam tega ni treba vedno narediti sami. Tukaj ima 
poslovni coach pomembno nalogo.  

Poslovni coach je osredotočen na vaš uspeh in dosežke. Če imate coacha, se počutite, kot bi 
za cilje delala dva.  
Če pogosto razmišljate, da bi morali dve osebi narediti to, kar zdaj počnete sami, potem 
varjetno potrebujete coacha 

Šest znakov vas na to opozarja:.  

1. Preutrujenost: Če se počutite izgubljeni na svojem seznamu opravkov, nezmožni 
osredotočenosti in težko končate stvari, vam coach lahko pomaga poiskati prioritete in biti 
bolj osredotočeni, zaradi česar boste imeli  občutek večjega nadzora.  

2. Obup. Lahko je zelo naporno, če si želimo kdaj uspeh, a nam ne uspe. Coach vam pomaga, 
da se spet povežete z notranjo motivacijo, prepoznati stvari, ki jih radi delate in se tako spet 
notranje okrepite 

3. Preobremenjenost. Ob tolikšni dejavnosti se lahko počutite preobremenjeni. Zahteve so 
vse večje,  biti bi morali na več mestih hkrati. Coach vam pomaga poslušati vaš tih notranji 
glas, ki vas pomirja in pozna vaše prioritete.  

4. Žrtvovanje. Če ločite uspeh od kakovosti življenja, se srečate z dilemo: ali bi delali ali 
ostali doma, bi naredili nastop ali ostali na varnem, sledili srcu ali ostali v varnem poklicu, ki 
vas ne osrečuje. Coach vam pomaga organizirati čas in ohraniti mentalno zdravje.   

 



5 
 

5. Drobnjakarstvo. Če zgubite pogled na večjo sliko in vodenje, končate s preštevanjem 
minut, namesto da bi povečali svojo vrednost. Pozabljate na visoka pričakovanja. Stremite k 
“dovolj dobremu” in “opravljenemu”. Coach vam pomaga postaviti standarde zase in merila, 
ki vas spodbujajo k rasti. 

6. Nezadovoljstvo. Če ste sposobni poudariti svoj prispevek in živeti življenje s smislom, se 
vaši dosežki občutijo. Če se počutite izolirane, nemotivirane, dolgočasne, statične, izgorele, 
je čas, da se vprašate, kako iz tega. S coachem spremenite svojo perspektivo in postanete 
spet navdušeni nad delom in postavljenimi cilji.  

Vir:  The New Way of Thinking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.inc.com/magazine/201503/jill-krasny/the-latest-thinking-about-time.html?cid=readmore
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Učni coaching - 9. del: Organizacija učenja 

 
 

 

 

 

Ali se vam kdaj zgodi, da bi radi naredili/doživeli še veliko več, kot ima dan ur? Ali ste 

gospodar svojega časa, ali čas obvladuje vas? Ali se lotite projektov zadnji hip, ko vam voda 

že teče v grlo? Ali načrtujete svoje učenje, ali pa je slika vašega časa zamegljena in siva?  

Če ste odgovorili vaj na eno vprašanje z DA, potem berite dalje. 

Časovno predstavo ponazorimo z vrvjo, ki jo položimo na tla. Določimo sedanjost, preteklost 

in prihodnost. Lahko uporabimo kartice, na katerih so narisani/ fotografirani/napisani 

dogodki iz naše preteklosti, sedanjosti in prihodnosti ter jih razporedimo po časovni črti, ki 

je na tleh. Zanima nas, ali oseba načrtuje svoje dejavnosti v prihodnosti, oz. kako doživlja 

svojo prihodnost, ali vidi, kaj se bo dogajalo, ali sliši svoj notranji glas, navodila odraslih ... 

Raziskujemo VAKOG ter podmodalnosti. Nekatere osebe, ne vidijo razporeditve celotnega 

tedna pred seboj, ker se slike prihodnjih dni prekrivajo ali so sive in zamegljene ali bele in 

prazne, ker še niso izpolnjene, niti z načrti ne. Osebe, ki dobro upravljejo s časom,  imajo 

jasno predstavo, koliko časa so porabile, koliko ga je ostalo na razpolago. 

Kaj se dogaja pri otrocih? Otrok ve, da ima ob 16. uri klavir. Zanima nas, ali si predstavlja, 

koliko časa ima na razpolago od takrat, ko pride iz šole, do odhoda v glasbeno šolo. Ali ve, 

kaj bo naredil po kosilu? Koliko časa mu bo ostalo za reševanje domačih nalog? Ali mu bo 

ostalo še kaj časa za ponovitev učne snovi tistega dne? Kako si lahko pomaga?  

Npr. z urnikom popoldanskih obveznosti in prostega časa.  

Pripomočki ki pomagajo organizirati čas učenja: 

1. dnevne kartice na katerih so napisane dejavnosti za vsak dan posebej (preko zunanje 
ponazoritve, oblikujemo notranjo predstavo), 

2. tedenski koledar, 
3. urnik, kot so ga pripravili na Gimnaziji Celje (fotografija zelenjave), 
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4. mesečni koledar, 
5. analogne ure, 
6. peščene ure za 1\2, 3\4, 1 uro, 
7. uporaba barvnih in grafičnih oznak za dolžino dejavnosti. 
8.  

 
 

  

 

O avtorici: Tanja Černe je prof. defektologije, NLP  Master Coach, Learning Coach, NLP 

trenerka, energijska kinezioterapevtka z metodo TFH, Brain Gym® inštruktorica in 

svetovalka,  z diplomo Spontanega in aktivnega učenja na osnovi Montessori pedagogike, 

zaposlena v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kjer se ukvarja z 

diagnostiko, korekcijo in svetovanjem otrokom z učnimi težavami, njihovim staršem in 

učiteljem. Vodi skupino za otroke (učenje učenja), starše (pomoč otrokom z učnimi težavami) 

in učitelje (strokovno spremljanje in svetovanje). Je avtorica več strokovnih prispevkov in 

predavateljica na različnih izobraževanjih za učitelje in starše ter strokovnih posvetih. Z 

možem se ukvarjata s prodajo ročno izdelanih domačih, lesenih didaktičnih pripomočkov, ki 

spodbujajo razvoj spretnosti, ki so pomembne za opismenjevanje, razvoj samokontrole in 

korekcijo šibkih funkcij, zlasti pri otrocih z disleksijo, disgrafijo, dispraksijo ter motnjo 

pozornosti in koncentracije ali motnjo pozornosti in aktivnosti.  
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SWOT ANALIZA ZA COACHE 

 

Vsi želimo uspeh zase in za svoje stranke. Obstaja preprosto orodje, ki ga nekateri gotovo že 
poznate iz drugih okolij. 

Naredimo torej kdaj skupaj s svojimi klienti ali sami zase tole SWOT analizo (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats- prednosti, slabosti, priložnosti, grožnje), ki vam bo 
pomagala izboljšati svoj posel ali kako drugo področje življenja, da boste bolje tržili svoje 
prednosti, prepoznali slabosti, uporabili priložnosti in se izognili potencialnim grožnjam).  Je 
enostavno orodje, ki vsebuje tudi odlična vprašanja, s katerimi boste dobili kar najboljše  in 
nadvse koristne rezultate.  

NAVODILA:  

1. Pomislite na namero ali smer, v katero želite usmeriti svoj posel ali kako drugo 
področje.  

2. Naredite analizo SWOT po posameznih področjih in uporabite spodnjo tabelo. 
Zapišite toliko odgovorov, kot se jih lahko spomnite in bodite pri tem iskreni in 
odkriti – od tega je odvisen uspeh.  V tabeli torej iščete pozitivno - prednosti in 
priložnosti in “negativno” - slabosti in grožnje (oz. priložnosti izboljšav in učenja). 
Izberete notranje prednosti, sposobnosti in slabosti te zunanje priložnosti in grožnje.  

3. Nazadnje odgovorite na vprašanja.  
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Notranje – prednosti in slabosti: 

OPOMBA: Odgovarjajte spontano, kot vam odgovori “padejo” v glavo. Ob tem boste globlje 
raziskali svojo blagovno znamko, izdelke, storitve, bazo podatkov, navade, procese, sistem in 
zaposlene/sodelavce. 

Prednosti 

1. Kaj dobro delate? V čem ste boljši od drugih?  
2. Kateri deli vašega posla/področja so izvrstni?  
3. Katere enkratne, posebne sposobnosti in talente imate in ponujate?  
4. Na kaj ste ponosni in kaj vam je zares všeč v vašem poslu?  
5. Kateri deli vašega posla vam dajejo največji prihodek, največji profit?  
6. Kakšno enkratno ali specializirano znanje in izkušnje imate?  
7. V čem ste boljši od svoje konkurence?  

Pomislite: Kako lahko še okrepite svoje prednosti? 

 

http://coachfederation.org/blog/wp-content/uploads/2015/03/SWOT-Analysis-Tool-Emma-Louise.png
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Slabosti 

1. Kaj lahko delate bolje? Čemu se izogibate?  
2. Kaj drugi delajo bolje od vas?  
3. Kaj ste zapostavili in kaj želite, da bi bilo drugače?  
4. Kateri deli vašega posla so najmanj donosni?  
5. Kaj vam jemlje dragocen čas? Kaj vam dela preveč stroškov?  
6. Kateri porcesi manjkajo? Katera težavna področja bi bilo treba posodobiti ali delegirati?  
7. Kateri viri moči vam manjkajo? Kje potrebujete več izkušenj, znanja ali podpore?  

Pomislite: Katere dejavnosti so potrebne, da bi zamanjšali ali odpravili svoje 

pomanjkljivosti? Kako lahko uporabite  pri tem svoje prednosti?  

 

Zunanje: priložnosti in grožnje: 

OPOMBA: Odgovorite na naslednja vprašanja spontano, brez dolgega razmišljanja. 
Poglobite se na področja in vplive: sprememba tehnologije, administracija, razmere na trgu 
in v državi, ekonomsko okolje, demografski trendi in življenjski slog, spremembe letnih časov 
in dogajanje na trgu, kjer delujete.  

Priložnosti 

1. Katere prednosti lahko spremenite v priložnosti?  
2. Katere slabosti bi lahko predstavljale tudi prednosti za vaš posel? 
3. Kaj se dogaja v neposrednem okolju, kar lahko uporabite in kjer lahko prispevate? 
4. Kaj še lahko naredite za svoje stranke?  
5. Na katera sorodna področja,  storitve  ali sorodne izdelke še lahko razširite svojo 

dejavnost?  
6. Kateri novi ciljni trg/stranke lahko nagovorite?  
7. Kako lahko uporabite sodobno tehnologijo, da okrepite svoj posel?  

OPOMBA: Katere nove donosne PRILOŽNOSTI lahko ustvarite s svojimi prednostmi ali 
zaradi slabosti in groženj?  

Grožnje  

1. Kje je potrebno stopiti v korak z vašo konkurenco?  
2. Katere grožnje vam predstavljajo vaše slabosti?  
3. Katere ovire se pojavljajo?   

1. Kako vpliva ekonomsko stanje – na vas in vaše stranke?  
2. Kje ste najbolj ranljivi v poslu? Kje imate “vsa jajca v eni košari”?  
3. Kateri trendi, spremembe in grožnje se dogajajo na vašem področju?  
4. Kako ste pripravljeni na potencialne tehnološke težave, okvare? (npr. s 

spletno stranjo, vdorom v računalniški sistem ipd.)  
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OPOMBA: Čemu se morate izogniti za vsako ceno? Kaj boste storili v zvezi z vsako grožnjo: 
jo ignorirali, zmanjšali ali odpravili?  

Vprašanja 

Zdaj, ko imate podatke iz SWOT analize , imate tudi jasno predstavo, kje vam gre dobro, kje 
so težave, kaj vas skrbi in kaj je treba izboljšati.  Dokončajte to vajo tako, da odgovorite na 
vprašanja:  

1. Kaj vas je najbolj presenetilo pri tej vaji? ___________ 
2. Katere NOVE cilje in aktivnosti boste vpeljali v svoj posel?  ___________ 
3. Katere 3 AKCIJE boste naredili naslednji teden? 1. ___________  2. ___________  3. 
4. Katera je najboljša ideja, ki ste jo dobili, ko ste delali to vajo? ________ 
5. Kaj je največja grožnja za vaš posel? 
6. Kaj je najboljše, kar ste se naučili, ko ste delali to vajo? 

Vesela bi bila vaših odzivov o tem, kaj ste spoznali ob tej vaji.  

 

VIR: ICF, The Coaching Tools Company.com ( ICF Business Partner). 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thecoachingtoolscompany.com/
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5 najpogostejših prepričanj, ki nas spotikajo  
 
 

“Obstaja le en razlog nesrečnosti: prepričanja, ki jih imamo v glavi, in o katerih se nikoli ne 
vprašamo, ali so resnična.” 
                                                                                                                          Anthony de Mello  

 

 

 Verjamete v sorodne duše? Imam prijateljico, ki je bila prepričana, da je edini način, kako 
biti srečen, živeti z Njim.  

Na novoletni zabavi ga je končno spoznala. Preplesala sta večer, se čudovito pogovarjala in  
se nesmrtno zaljubila. Vse je bilo  videti popolno. A življenje ima včasih drugačne načrte. Čez 
nekaj mesecev se je On odločil, da se bo preselil v drugo državo. Brez nje. Nikoli več se nista 
videla. A ona je ostala v ljubezenskem odnosu z njim naslednja štiri leta.  Zakaj? Verjela je, 
da je on njena sorodna duša in da ga bo usoda slej ko prej pripeljala nazaj k njej in ju spet 
združila.   

Čudno, kajne, kakšna zanimiva prepričanja imamo ljudje glede “skrivnosti sreče”? Živimo v 
skladu s  temi prepričanji, ne da bi se vprašali, ali to, kar verjamemo, drži.  Vsa ta štiri leta 
je moji prijateljici prepričanje, da ne bo nikoli srečna z nekom drugim, preprečevalo, da bi 
našla ljubezen in srečo nekje drugje 

A nazadnje je le ugotovila, da se moti. Kmalu je srečala partnerja, s katerim je srečna že 
deset let. Svojo resničnost torej določamo s  tem, v kar verjamemo.  

Naša prepričanja določajo izbire in odločitve, ki jih sprejemamo. Pogosto so ta prepričanja 
neustrezna in nam prinašajo omejitve in težave. 

Dobra novica: lahko smo srečnejši in bolj zadovoljni, če jihpreverimo. Obstaja 5 tipičnih 
prepričanj, ki nas največkrat delajo nesrečne: 

1. prepričanje: Potrebujem potrditev drugih ljudi, da bi bil srečen.   
Pogosto delate reči, da bi ugajali drugim ljudem? Človeška bitja potrebujemo socialno 
potrjevanje in le-to je izredno pomembno za nas.  
Hodimo na dolgočasne zabave, da bi bili tam srečali “prave” ljudi ali da bi se pokazali. 
Hodimo na novoletne zabave podjetja, da bi pokazali lojalnost, čeprav zehamo ob istih 
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obrazih in starih šalah. Hodimo na nedeljska družinska kosila, kjer zavjiamo z očmi ob vedno 
sitih temah. 
Vprašajmo se iskreno: Ali nam te dejavnosti (ali nedejavnosti) prinašajo resnično srečo. 
Potrjevanje je nekaj povsem drugega kot sreča.  

2. prepričanje: Srečen bom, ko bom imel ...   večjo hišo, nastop, otroka, spoštovanje, tiste 
dizajnerske čevlje ... 
Dr. Tal Ben-Shahar pravi temu  “iluzija prihoda”. V svoji knjigi Happier (Srečnejši) piše, o 
prepričanju, da ko bomo prišli na določeno točko, bomo srečnejši.  Zakaj je to prepričanje 
tako močno? Ker je deloma resnično: res je, počutili se bomo srečni, ko bomo kupili hišo ali  
tiste krasne čevlje. Vprašanje: Je to trajna sreča?  Za to, da boste izginili na deželo v svojo 
vilo, boste plačali nove davke in vzdrževalne stroške.  Vsaka raven dosežkov prinaša nov, 
poseben niz problemov (ali izzivov, če hočete).  
To pomeni, da je nabolje nehati delati na svojih ciljih? Ne! Cilji so pomembni in biti bi morali 
ambiciozni.  A pomislite: Srečni ste lahko že ZDAJ in tudi takrat, ko se vselite v novo hišo. Res 
morate svojo srečo odlagati na kasneje?  

 

3. prepričanje: Vse mora biti popolno, da sem lahko srečna.  

Rada hodim v kino in gledališče. A zadovoljna sem le, če je vse brezhibno: sedež na 
določenem mestu v parterju, prava temperatura v prostoru. Če ni tako, postanem besna in 
nemirna. Nazadnje sem ugotovila, da mi majhne nevšečnosti povzročajo stres, zato sem se 
sprostila in sem se začela osredotočati samo na igro ali film. Saj res, ali so počitnice, zabave, 
zmenki ali drugi posebni dogodki kdaj popolni? Morda vam zgubijo prtljago ali postrežejo z 
napol pečeno ribo, a to ne pomeni, da so cele počitnice polom. Polom postanejo, če to 
verjamete.   

4. prepričanje: Ne morem biti srečna zaradi tistega, kar se je zgodilo  v preteklosti.  
Včasih nas preteklost nadzira na nenavadne načine. Morda ste zgubili nekoga, ki ga ljubite. 
Morda ste pogoreli, ko ste hoteli doseči svoje sanje. Kot rezultat ste ustvarili enega od 
prepričanj: “Ni mi namenjeno, da bi bil srečen.” ali “Ni mi usojeno, da bi našel srečo.” 

Sama sem v življenju dobila veliko lepega in dobrega in doživela tudi nekaj izgub. A poznam 
ljudi, ki so doživeli zares težavne reči in včasih se sprašujem, kako lahko kljub tragedijam 
tako polno uživajo življenje. Nazadnje sem razkrila njihovo preprosto skrivnost: Verjamejo, 
da imajo pravico biti srečni kljub preteklim nezgodam. Njihova preteklost ne nadzira njihove 
prihodnosti, dokler tega ne dovolijo. Mnogi so tako obrnili svoje življenje na bolje. Vsak od 
nas to lahko stori.  

5. prepričanje: Sreča ni navada, ki se je lahko priučimo.  
Se res lahko naučimo biti srečni? Tako kot se učimo igrati nogomet ali kitaro?  Sreča je 
veščina, ki je sestavljena iz številnih majhnih dnevnih odločitev. Mnoge študije kažejo, da 
imajo srečni ljudje določene navade: meditirajo, se gibajo na svežem zraku, so pozorni na 
svoje odnose, dosegajo cilje, so hvaležni. Čustva, kot so pesimizem, zamere, jeza so ovira in 
krepitev spodbudnih občutkov, kot so spokojnost, hvaležnost, radost in empatija. Le-ta  
prispevajo, da smo srečnejši. Sreča ni odvisna od usode; odvisna je od naših navad, te pa si 
lahko vsak pridobi.   
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Preverite vsaj občasno svoja prepričanja o sebi, življenju, drugih ljudeh. Poglejte, ali vas 
podpirajo. Če ne, jih spremenite.  Katera vaša prepričanja mislite, da potrebujejo 
“posodobitev”, da bi bili srečnejši? 

Vir: FreeMind PitStop  
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ZRCALNA SLIKA 
ZRCALNA SLIKA je preprosta, brez posebnih pripomočkov izvedljiva vaja za timski coaching . 

Dva ali več timov, področij ali oddelkov se opazujejo z očmi drugega.  

Sledi pogovor o domnevni predstavi drugih o nas (in narobe), kar izboljša obojstransko 

medsebojno razumevanje in spodbuja sodelovanje.  

 

Trajanje: 60 minut (30 minut dela v malih skupinah in 30 minut skupni pogovor-plenum). 

Vaja je uporabna, ko v procesih sprememb več oddelkov načrtuje skupno delo v delavnicah z 

namenom, da bi optimirali svoje delo.   

Uporabna je tudi v timih, ki delajo na večjih projektih in je prišlo pri sodelovanju do motenj 

ali bi se med potekom morali bolj povezati. 

 

1. korak: Opis domnevne podobe drugih 

Ko pojasnimo cilje delavnice, prosimo obe skupini, da ločeno obdelata naslednja vprašanja: 

a) Kaj mislimo, kako  nas vidi druga skupina? 

b) Kaj domnevamo, da si druga skupina želi od nas? 

Pri tem naj se obe skupini miselno vživita druga v drugo in sebe in svojo skupino opazujeta 

skozi njihova očala. Ugotovitve – domneve – vizualizirajte na tablo z listi.  

Nazadnje vsaka skupina posebej predstavi svojo sliko o drugih.  

Ovrednotenja po pravilu ni mogoče izpeljati ločeno od predstavitve. Druga skupina namreč 

navadno želi spontano komentirati posamezne točke.  

 

Moderator strukturira proces z vprašanji: 

Kako deluje dosežek na vas? 

Kaj je bilo pričakovano? 

Kaj je bilo presenetljivo? 

Kaj vas je razveselilo in kaj razjezilo? 

Kje je druga skupina popolnoma zgrešila? 

Hitro postane jasno, da vsaka skupina dokaj natančno pozna svoje slabosti, kar druge 

preseneča.   

 

2. V naslednjem koraku konketizirajo obojestranske želje in sprejmejo dogovore.  
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NLP, prepričanja in večkulturnost 
Živimo v času medkulturnosti, v globaliziranem svetu. O tem dejstvu govori več podatkov.  

1. Ali ste vedeli, da je na svetu med 5.000 in več kot 7.000 živih jezikov? 

Točnega števila jezikov je pravzaprav nemogoče oceniti, saj je pogosto težko določiti, kaj je 

jezik in kaj je narečje.   

2. Ali ste vedeli, da je v Sloveniji več narodnostnih opredelitev? 

Prebivalstvo Slovenije po narodni pripadnosti leta 2002.i 

Slovenci 1631363 Nemci 499 

Italijani 2258 Srbi 38964 

Madžari 6243 Drugi narodno opredeljeni 3933 

Romi 3246 Jugoslovani 527 

Albanci 6186 Bosanci 8062 

Bošnjaki 21542 Regionalno opredeljeni 1467 

Črnogorci 2667 Narodno neopredeljeni 12085 

Hrvati 35642 Niso želeli odgovoriti 48588 

Makedonci 3972 Neznano 126325 

Muslimani 10467 

 

3. Ali ste vedeli, da je v Sloveniji več veroizpovedi? 

Prebivalstvo Slovenije po veroizpovedi leta 2002.
ii
 

Katoliška evangeličanska druge protestantske pravoslavna druge krščanske islamska 

1135626 14736 1399 45908 1877 47488 

 

orientalske 
druge 

veroizpovedi  
in agnostiki 

Je vernik,  
ne pripada 

veroizpovedi 

Ni vernik, 
ateist 

Ni želel 
odgovoriti 

Neznano 

1026 928 68714 199264 307973 139097 

 

Večkulturnost: medkulturnost in 6.  Gravesov nivo. 

V strokovni literaturi pogosto najdemo besedi večkulturnost in medkulturnost kot sinonima.  
V članku razumemo večkulturnost kot sobivanje pripadnikov različnih kultur na določenem 
območju. Medkulturnost razumemo kot sobivanje in sodelovanje med pripadniki različnih 
kultur na določenem območju. V dobi, ko prevladujejo vrednote močnega individualizma (5. 
Gravesov nivo), lahko prispevamo k razvoju človeštva s spreminjanjem večkulturnosti v 
medkulturnost, v  sodelovanje (6. Gravesov nivo).*  
Primerov, v katerih je medkulturnost pokazala izredne prednosti in koristi, je veliko. Med 
njimi najdemo kulinariko.  
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Svetovna kulinarikaiii je po mojem mnenju (in najbrž veliko 

kinestetov) eden izmed največjih dosežkov človeške kulture. 

Medkulturnost v kulinariki je očitna ne zgolj zaradi prisotnosti tujih 

restavracij, ampak je posebej izrazita v vsaki nacionalni kulinariki. 

Kaj bi jedli namesto »golaža« ali »štrudla«, če ne bi bilo zbliževanja 

med slovensko in madžarsko ali nemško kulturo? Kaj pa bi 

Katalonci jedli namesto nacionalnega »pa amb tomàquet (kruh s paradižnikom) «, če ne bi 

sprejeli tega rdečega ameriškega sadeža?  

In še to: Kako osiromašena bi bila umetnost brez medkulturnega sodelovanja? Kakšni bi pa 
bili uspehi najboljših nogometnih ekip ali ameriških univerz, če ne bi v svojih vrstah uporabili 
talenov z vseh celin? 
 

Pogled skozi moja očala: posploševanja, prepričanja in različni modeli sveta. 
Pri ustvarjanju medkulturnega sodelovanja hitro opazimo dva pomembna dejavnika, ki ju v 
NLP imenujemo prepričanja in posploševanja (predsodki).  
Na spodnjih slikah  lahko razberete moj pogled na slovensko kulturo v treh različnih 
obdobjih življenja v Sloveniji.  
  

 

Zgornja prepričanja so se zaradi takšnih in drugačnih izkušenj začela spreminjati. Zato sem si 
kmalu ustvaril prepričanja s spodnje slike.  
Pozor: spodnja prepričanja so lahko neprijetna za Slovence, zato vas prosim, da ste pri tem 
pozorni na svoje občutke. 
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Kakšne občutke in predstave ste zdaj dobili o meni? Opazujmo vlogo lastnih prepričanj pri 
nastajanju prepričanj drugih o nas.   
  
Jasno je, da zgornja prepričanja niso najbolj podpirala moje sreče v Sloveniji. Šele pogovor s 
prijateljem, ki je tudi tujec, mi je omogočil rušiti zgornja prepričanja in začeti ponovno in 
sproščeno opazovati slovensko družbo.  

Zdaj, ko sem popolnoma sprejel slovensko družbo, imam  o njej spodnja, tako pozitivna kot 
negativna prepričanja.  
 

 

 

Dobro je odkriti prepričanja in posploševanja, ki jih javnost goji do drugih kultur in se 
vprašati, katera bi bila bolj koristna za ustvarjanje medkulturne družbe. Vabim vas k 
naslednji vaji. 
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Vaja:  

V očala zapišite splošna slovenska prepričanja o npr. Albancih, Hrvatih, Bošnjakih, Srbih, 

Romih, Muslimanih...   

 

 

Sedaj, pa napišite, kakšna prepričanja, kakšna očala bi bila zares koristna za spreminjanje 

večkulturnosti v medkulturnost? 

 

 

Povzetek, ki je začetek.  
Z orodji NLP lahko raziskujemo moč prepričanj pri ustvarjanju medkulturne družbe. Pri tem 
lahko dobor uporabimo na primer: aksiome, zaznavne položaje, dober stik, Diltsovo 
piramido, delo s časovno črto, modeliranje, delo s prepričanji ...  
Članek, ki ste ga prebrali, je prispevek k začetku upravljanja večkulturnosti s pomočjo NLP-ja.  

Avtor:  
 Jordi  Magrinyà Domingo, dipl. slovanski filolog (Univerza v Barceloni), mag. jezikoslovja in 
komunikacije (UB, specilizacija: sociolingvistika, večjezičnost, medkulturnost), publicist, 
učitelj tujih jezikov, kantavtor, NLP Master Cocah (INLPTA), ILE Learning Coach.   
Spletni naslov: jordi.magrinya@gmail.com  
 
1
 Podatki o številih jezikov so prevzeti iz publikacije Ethnologue, ki se že vrsto let ukvarja z določanjem števila in 

situacije jezikov po svetu. V akademskih krogih velja kot referenca na tem področju. 
http://www.ethnologue.com/statistics 
1
  Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanje 2002. 

1
  Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanje 2002.  

1
 Vir fotografije: http://www.pinterest.com/pin/520447300659697347/  

1
 Primer tega je ta javna spletna stran: http://www.medkulturnost.si/, 

1
 http://minhaslifeservices.com/what-

we-do/workshops/ , http://www.international-hr.de/eng/nlp-techniques-for-intercultural-trainers.html 

 

 

 

mailto:jordi.magrinya@gmail.com
http://www.ethnologue.com/statistics
http://www.pinterest.com/pin/520447300659697347/
http://www.medkulturnost.si/
http://minhaslifeservices.com/what-we-do/workshops/
http://minhaslifeservices.com/what-we-do/workshops/
http://www.international-hr.de/eng/nlp-techniques-for-intercultural-trainers.html
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NEKAJ DEJSTEV O NLP-JU, ki jih zagotovo še ne poznate 
(članek, povzet po reviji Kommunikation und Seminare) 

                             
Po več kot 30 letih se je v javnosti oglasil Frank Pucelik, član prvotne skupine, ki je v ZDA v 

začetku 70. let razvijala NLP (nevrolingvistično programiranje).  Njegove izjave so dale nekaj 

novih, tudi presenetljivih pogledov na nastanek tega enkratnega komunikacijskega modela. 

Presenetljivo je, da ima NLP pravzaprav tri začetnike, in ti so: Richard Bandler, John Grinder 

in Frank Pucelik.  

Kdo je ta, tretji? 

Robert Frank Pucelik je bil ob koncu 60. let študent psihologije in politologije, ki je bil tudi 

ameriški vojak v Vietnamu, od koder se je vrnil travmatiziran v ZDA, kjer je nadaljeval študij. 

Da bi predelal vojne travme, se je udeležil različnih psihoterapevtskih skupin, med drugim 

tudi gestalta. Kljub težavam je postal eden najboljših študentov na univerzi.  

V tem času je spoznal Judith DeLozier, študentko antropologije, in se vanjo zaljubil. Poročila 

sta se in dobila sina. Preselila sta se v Santa Cruz, kjer sta nadaljevala študij. Pucelik je 

deloval kot izjemen sodelavec kriznega centra študentov in obiskoval več terapevtskih 

skupin gestalta.  

Na univerzi se je pojavil Richard Bandler, ki je študiral psihologijo in se  ukvarjal takrat z 

veličastno zapuščino pokojnega Fritza Perlsa  (gestalt).  Tudi sam je ustvaril študentsko 

skupino za gestalt.  Leta 1972 sta se seznanila s Frankom Pucelikom in skupaj vodila skupine. 

Pol leta kasneje se jima je pridružil John Grinder, takrat že diplomirani psiholog, ki je bil med 

drugim tudi tajni agent CIE na Bavarskem, v Italiji in nekdanji Jugoslaviji. Vrnil se je v ZDA in 

doktoriral iz lingvistike ter postal asistent na Univerzi Santa Cruz. Kmalu je postal izrazit levi 

protivojni aktivist.  

Grinder in Bandler sta se spoznala leta 1971 v skupini za samopomoč na univerzi. Pol leta 

kasneje je Bandler povabil Grinderja v prvo gestaltterapevtsko skupino, ki sta jo vodila 

skupaj s Frankom Pucelikom.  

Bila sta odlična treapevta, a še nista bila zmožna pristopa posredovati drugim. Grinder je 

takoj prepoznal njuno odlično delo, s katerim sta dosegala globoke spremembe. Njegova 

radovednost in razskovalni duh sta oživela.  
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Grinder ju je opazoval pri delu in pri tem razvil MODELIRANJE in identificiral govorne vzorce, 

čemur je kasneje dal formalno strukturo. Po nekaj mesecih je bil Grinder, ki ni imel 

terapevtskih izkušenj, presenetljivo sposoben dosegati enake rezultate.  

Projekt je dobesedno “eksplodiral” v njihovih rokah. Mesece so delali le na jezikovnih 

vzorcih Fritza Perlsa in preverjali rezultate.  Sledilo je intenzivno delo v t.i. “Metaskupini”, 

kjer so Bandler, Grinder in Pucelik raziskovali predvsem metamodel jezika.  

Virginia Satir je navdušeno podpirala projekt. Naslednji dve leti sta potekali v intenzivnem 

študiju filmov, terapij in dela Fritza Perlsa, Virginie Satir, Carla Rogersa, Erica Berna. 

Leta 1974 je nastala nova “metaskupina”, v kateri so bili med drugim David Gordon, Robert 

Dilts, Steven Gilligan in Leslie Cameron. Medtem se je za raziskavo zanimal tudi angleški 

antropolog Gregory Bateson, ki je bil takrat gostujoči profesor. 

Bateson je bil predhodnik kibernetike v socialnih vedah in utemeljitelj kibernetskega modela 

komunikacije. Bateson je povezal  Grinderja in Bandlerja z delom Miltona Ericksona, 

utemeljitelja sodobne hipnoterapije. Njegove legendarne sposobnosti so postale predmet 

modeliranja za druge metaskupine. 

V letu 1974 in 1975 sta Bandler in Grinder objavila nekaj svojih temeljnih del , metaskupina 

pa je nadaljevala delo in raziskovala modele, ki so jih šele kasneje poimenovali NLP. 

Leta 1973 je Pucelik končal svoj zakon z Judith DeLozier. Leto dni kasneje sta postala par 

Pucelik in Leslie Cameron. Judith je živela v prijateljski navezi z obema – celo v istem bloku v 

Santa Cruzu. Prevzela je svoje ime in se kmalu poročila z Johnom Grinderjem. 

Frank Pucelik je bil na začetku Bandlerjev sodelavec,  a se je kasneje vse več družil z 

Grinderjem. Še vedno so torej bili tirje, le da je je zdaj Pucelik bolj prevzemal vlogo 

organizatorja, opazovalca, dajalca feedbacka.  Leta 1976 je Bandler povabil Pucelikovo 

partnerko Leslie Cameron ,Grinderja, Judith DeLozier  in sina Erica v študijsko skupino k 

Miltonu Ericksonu.  Kmalu zatem je Pucelik izvedel od Leslie, da ga le-ta zapušča, ker  želi biti 

z Bandlerjem. Nekaj dni kasneje sta se oba srečala in Bandler je zahteval, da Pucelik odide.  

To je za Pucelika pomenilo izgubo partnerke, prijateljev, vira dohodka, univerze. Bandlerjeva 

zahteva je bila zelo odločna, zato je odšel. Še isto leto je doktoriral iz psihologije. 

Bandler se je leto kasneje poročil z Leslie, a je zakon razpadel po letu dni.  

Leta 1977 je Pucelik ustanovil novo skupino v San Diegu. Po podiplomskem študiju 

pedagogike in organizacijskega svetovanja je postal profesor na Univerzi Oklahoma in hkrati 

vodja centra za odvisnike. 

Leta 1987 je na nekem kongresu psihologov navezal nove stike in postal mednarodni 

svetovalec ter se preselil v Moskovo.  Zdaj živi in dela kot vodja svetovalnega tima Pucelik 

Consulting Group v Ukrajini. 
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Ko je Bandler “odstranil” Pucelika, je bil s tem zamolčan njegov prispevek k NLP-ju. Tudi 

Bandler in Grinder sta se vedno bolj razhajala in kmalu je tudi tretja metaskupina razpadla.  

Že pred Pucelikovim odhodom sta metodo poimenovala NLP, kar je bilo v javnosti 

publicirano šele v 2. polovici 70. let.  

Zasebne in poslovne razlike so razdružile tudi Bandlerja in Grinderja. Bandler je v 90. letih 

vedno bolj poudarjal svoje avtorstvo pristopa in skušal to tudi  pravno dokazati, a mu ni 

uspelo.  

Kdo so torej utemeljitelji NLP-ja? John Grinder, ki ga s Frankom Pucelikom še vedno 

povezuje prijateljstvo, ni nikoli tajil Pucelikovega prispevka k NLP-ju. V  knjigi “Whispering in 

the Wind” ga Grinder večkrat označuje kot “tretjega moža” NLP-ja.  “Tega dela resnično 

nihče ne bi mogel opraviti sam,” sta izjavila Grinder in Pucelik v nedavnem intervjuju.  

Pucelik o sedanjem odnosu do Bandlerja: “Imam mešane občutke – Richardu sem hvaležen 

za mnoge reči, v mnogih pogledih je iz mene naredil človeka. Če ga srečam, je mogoče vse. 

Upam, da je pozitiven in če ni, je zame tudi popolnoma v redu.” 

V skupni knjigi o začetkih NLP-ja sta z Grinderjem razkrila še nekaj podrobnosti o legendah 

NLP-ja.  

Vir: Kommunikation  und Seminare 2014 
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Kaj je novega pri nas? 

 
  

Novosti v marcu: 

 Še vedno zbiramo prijave za novo skupino NLP trenerjev 2014-15 (več) Skupina se 

počasi, a zanesljivo zbira. Še je čas za prijavo!  Načrtovan začetek: 27. 3. 2015 

 24. 3. 2015: KREATIVNO POSLOVNO PISANJE, za privlačne oglase, slogovno in oblikovno 

urejene dopise in pravopisno brezhibnost!  Litija, skupina zagotovljena,  2 prosti mesti! 

  28. 3. 2015, Ljubljana:  NLP PRAKTIK, skupina zagotovljena, še prosta mesta!  

 

 20. 3. NLP mojster – praktik, skupina zagotovljena, še se lahko pridružite! 
 

 9. 4. 2015: NLP IN MEDIACIJA, uporaba NLP orodij v mediaciji, Slovenj Gradec, še prosta 
mesta!  

  
Novo v aprilu:  Pisanje kot metoda samospoznavanja in ustvarjalnega svetovanja 

( predavanje z delavnico) 3 ure 

 

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).                        www.sledi.si  
                                                              

                                                           
 
.  

  

http://www.sledi.si/nlp-trener.html
http://www.sledi.si/kreativno-poslovno-dopisovanje.html
http://www.sledi.si/nlp-praktik.html
http://www.sledi.si/nlp-mojster.html
http://www.sledi.si/naro269ilo.html

