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Za Terry ja in Steveja, 

ki mi prinašata toliko veselja in sta 
živi dokaz, da ima "skriptno" 

vedenje lahko prečudovite 
posledice. 



Knjiga temelji na transakcijski analizi, zaokroženi celoti teorij in tehnik, ki j ih 
združuje filozofija, temelječa na spoštovanju samega sebe in drugih. Potem ko je v 
70.letih postala skoraj preveč popularna (z uspešnicami "Game s People Play", "I'm 
OK you 're OK" in "Bom to Win" ter množico posameznikov, ki so trdili, da so 
usposobljeni v tem pristopu veliko bolje, kot so dejansko bili), se je transakcijska 
analiza še naprej razvijala. Danes vključuje veliko novih konceptov. Obstoji tudi 
združenje za TA, ki vključuje člane iz 60 držav. S svojo edinstveno kombinacijo 
akademsko priznanih teorij in do uporabnika prijaznega žargona, še naprej 
predstavlja odličen okvir pomoči ljudem pri razumevanju človeške narave. 

Julie Hay je mednarodno priznana strokovnjakinja za aplikacijo transakcijske 
analize v organizacijah. Bila je predsednica evropskega in mednarodnega združenja 
za transakcijsko analizo ter je avtorica zelo uspešne knjige "Transactional Analysis 
for Trainers" (McGraw-Hill, 1992). Skoraj 20 let že poučuje transakcij sko analizo v 
industriji, javnem sektorju, lokalnih in centralnih vladnih ustanovah širom Evrope, 
Avstralije, Azije, Severne, Srednje ter Južne Amerike. 

Več kot 40 let delovnih izkušenj si je Julie nabirala kot "navadna" uslužbenka. 
nadzornica, vodilna delavka, sindikalistka, učiteljica in svetovalka. Danes je na 
čelu podjetja  za izobraževanje in svetovanje AD International. Ukvarja se z 
organizacij sko kulturo, vodenjem, ocenjevanjem in razvojem kadrov, oblikovanjem 
teamov, transferom znanja in mentoriranjem. 

Imena oseb, navedenih v primerih, so zaradi zaupnosti podatkov izmišljena. 
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Ali mislite, da bi se bolje razumeli z ljudmi, če bi bolje poznali človeško naravo? 
Ste zbegani, ko vidite, da se ljudje obnašajo na načine, ki so v nasprotju z njihovi 

najboljšimi interesi? 
Bi radi izboljšali svoje veščine komuniciranja in skupinskega delovanja, da bi 

lahko nato gradili boljše odnose z ljudmi na delovnem mestu? 

Če ste na vsaj eno od teh vprašanj odgovorili pritrdilno, nadaljujte z branjem. 
Knjiga, ki jo držite v rokah, vsebuje mnogo različnih idej in praktičnih napotkov, 
usmerjenih v vaš osebni razvoj, kar vam bo omogočilo, da boste v največji možni 
meri učinkoviti pri delu z ljudmi v vašem delovnem okolju. 

V sebina knjige temelji na modelih in metodah, ki sem jih več let poučevala na 
treningih usposabljanja. Te ideje sem predstavila mnogim ljudem v široki paleti 
poklicev: 

• pisarniškemu in administrativnemu osebju, lastnikom in vodjem 
veletrgovin, pilotom in posadkam letalskih družb, lekarnarjem in 
zdravnikom, računalniškim operaterjem in programerjem, serviserjem 
in inženirjem, računovodjem in knjigovodjem, operaterjem strojev in 
delovodjem, varuhom pogojno izpuščenih kaznjencev in svetovalcem, 
trgovcem in kupcem ... 

• v mnogih različnih delovnih organizacijah in industrijskih sektorjih, 
kot so proizvodnja, informacijska tehnologija, trgovina na drobno, 
strojegradnja, naftna industrija, vladna ministrstva in agencije, lokalne 
oblasti, zdravstveno skrbstvo in medicina, turizem, finančni trgi, 
bančništvo in zavarovalništvo ... 

• iz različnih vidikov in stopenj odgovornosti, na primer "navadnih" 
delavcev, prodajalcev, nadzornikov, velikih in malih vodij, članov 
odborov, strokovnjakov za kadrovanje, prostovoljcev, samostojnih 
svetovalcev ... 

• v različnih delih sveta, na primer v Veliki Britaniji, Franciji, na Finskem 
in Nizozemskem, v Italiji, Nemčiji, Mehiki, ZDA, Kanadi, Indiji, 
Avstraliji in Singapurju ... 

V vsem tem času sem zamisli preizkušala in izpopolnjevala. Knjiga torej vsebuje 
rezultate vseh poizkusov in napak. Koncepte sem "predelovala" in razvijala in 
prepričana sem, da boste v knjigi našli veliko vsebin, ki bodo za vas neposredno 
pomembne. 
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Kako lahko uporabite to knjigo 
Zaporedje vsebin v knjigi se giblje vse od širšega vidika odnosov pa do opisov 

bolj specifičnih elementov naših stilov, nato pa se dotakne še bolj usmerjenih idej, 
kar zadeva posebne načine obravnavanja problemov. V nadaljevanju pokažem, kako 
ti različni elementi tvorijo del splošnejšega vzorca, zaključim pa z nizanjem 
infonnacij v zvezi s procesom spremembe. 

Preden pa nadaljujete z branjem, vas prosim, da naredite nekaj, kar na mojo prošnjo 
naredijo udeleženci izobraževalnih tečajev, ki jih vodim. Ustavite se in pomislite 
na področja v vašem delovnem življenju, na katerih bi želeli biti učinkovitejši. 
V sakdo izmed nas je dober v določenih stvareh in manj dober v drugih. Če želimo 
razviti svoje sposobnosti, moramo najprej ugotoviti, v katerem pogledu želimo 
stvari spreminjati. Prav tako je potrebno, da se osredotočimo na jasen rezultat: kaj 
dejansko želimo doseči? 

Knjigo boste bolje izkoristili, če se boste sedaj ustavili in si zapisali tri ali štiri 
primere situacij, ki bi jih želeli spremeniti. Recimo, da se mučite s posebno vrsto 
ljudi ali da vam primanjkuje veščin, ki bi jih potrebovali v specifičnih okoliščinah. 
Ne glede na to, kaj boste napisali, poskusite identificirati nekaj določenih primerov, 
v zvezi s katerimi se vam dozdeva, da niste kompetentni v tolikšni meri, kot bi želeli 
biti. Ko boste nadaljevali z branjem, imejte te primere v mislih, tako da boste lahko 
ideje uporabili pri reševanju resničnih težav ter si tako zagotovili, da boste pridobili 
dodatne vpoglede in opcije. 

V knjigi boste našli veliko idej in pojmov. Gotovo vam bodo nekateri od teh bolj, 
drugi pa manj všeč. Prosim vas, da izberete - odločite se za tiste vidike, ki so za vas 
najbolj koristni in pomembni. Nobene potrebe ni, da bi se trudili vse razumeti. 
Medsebojno smo si različni, zato imamo različne preference in prioritete. Uporabite 
tisto, kar se vam zdi najbolj smiselno in mirno preskočite tiste dele, ki se vam zdijo 
odvečni. Ali pa tiste strani ponovno preberite čez nekaj mesecev - prepričana sem, 
da boste takrat odkrili pomembnost še nekaterih drugih elementov. 

Žargon 
V tej knjigi se boste srečali s precejšnjim številom žargonskih izrazov. Odločila 

sem se, da zadržim "tehnično" terminologijo, podobno, kot se mora nekdo, ki preučuje 
določen predmet, naučiti besed, ki se običajno pri tem predmetu uporabljajo. Večina 
služb ima svoj lasten besednjak, ki nudi specifične označbe, kar ljudem omogoča, 
da takoj vedo, o čem je govora - ali pa ne vedo, če se niso naučili žargona. Celo 
konjički imajo svoj lasten besednjak; televizija zagotavlja, da tudi tisti, ki ne igrajo 
golfa, poznajo besede, kot sta birdie in eagle (udarca pri golfu), le maloštevilni pa bi 
razumeli termine, ki jih uporabljajo radioamaterji. 

žargon je pomemben zaradi dveh razlogov: da drug drugega razumemo in da smo 
lahko specifični. Če želimo natančneje raziskati svojo naravnanost in vedenje, 
potrebujemo precej natančne besede, saj le tako lahko poskrbimo, da vemo, o čem 
govorimo. Če je moja naloga, da vam razložim nekatere pojme, potrebujemo nekaj 
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skupnih poimenovanj. Ta poimenovanja nam bodo tudi omogočila bolj ekonomično 
uporabo besed. saj bomo lahko navajali ideje. ne da bi nam bilo treba ob vsaki 
uporabi podajati podroben opis le teh. Ce bomo uporabljali običajna poimenovanja. 
bomo to. kar piše v tej knjigi. lahko primetjali z drugimi knjigami s podobno tematiko. 

Ker sem se odločila. da obdržim žargonske besede. vam jih bom seveda sproti. ko 
jih bom uporabljala, tudi razložila. Knjiga vsebuje tudi slovarček. kjer lahko izraze 
poiščete. Slovarček je na koncu knjige in vam ga ne bo težko uporabljati. 

Kako i n  za kaj? 
Napisati knjigo o tem. kako početi nekatere stvari. zveni veliko bolj razumno. kot 

pa napisati knjigo z namenom. da vam pomaga razumeti. zakaj. Kot izvajaIka 
treningov usposabljanja pa vem. da samo učenje tehnik in veščin pogosto ni dovolj. 
To. da vemo. kaj moramo narediti. nam nič ne pomaga. če smo prepričani, da nismo 
sposobni svojega obnašanja spremeniti. Velikokrat na logični ravni zelo dobro vemo, 
da je to. kar počnemo, nekoristno. Kljub temu vztrajamo v tem početju. Vztrajno 
početje stvari, ki ne delujejo, je ena od prikupnih plati človeške narave - še več, 
pogosto s takšnim početjem nadaljujemo s še večjo vnemo! To je razlog, zakaj 
zvišamo ton glasu, ko govorimo s tujcem. Ce našega jezika ne razume, res nič ne 
pomaga. če govorimo glasneje - kljub temu kričimo in se počutimo nemočne, če 
tujec še naprej le nemo strmi. 

Ta knjiga se torej ne ukvatja le z vprašanjem. kako, ampak tudi z vprašanjem. 
zakaj. Bolj kot smo sposobni razumeti, kaj ljudi. vključno z nami samimi, žene. da 
razmišljajo, čutijo in se na določen način vedejo, bolje shajamo drug z drugim. Ce 
posredujemo nekaj okvirov, s katerimi lahko analiziramo te procese, in razumemo. 
zakaj se nekaj dogaja, lahko razvijemo veščine interakcije, vplivanja. gradnje 
odnosov in delovanja v skupinah. 

Ljudje so kot ledene gore - relativno majhen del, ki se kaže nad površino motja, 
nadzoruje velika gmota, ki se skriva pod vodo. Ko prodiramo globlje pod 
površino. pridemo do področij, na katerih se vse manj in manj zavedamo, kaj vse se 
tam nahaja. Upravičeno lahko pričakujemo. da bomo našli celo vrsto koristnih 
značilnosti, ki vzdržujejo naše ravnovesje. Prav tako pa lahko pričakujemo. da 
bomo srečali tudi nekoristne plati, vključno s tistimi. ki v našem zavednem niso 
prisotne. Le te se spremenijo v fiksne ideje (kompleks, psihološki blok, preokupacija. 
ovira, breme) in včasih moteče vplivajo na našo sposobnost pristne in vešče 
interakcije s svetom. 
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Slika 1 Ledena gora 
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Ta knjiga torej govori o 
• poznavanju tistega, kar se najbrž nahaja pod površino, 
• razumevanju, kako le to vpliva na ono, ki se kaže nad površino, 
• vedenju, kako uporabimo koristne dele, ki se nahajajo pod površino, 
• poznavanju načinov, kako lahko spremenimo tiste dele, ki delujejo 

kot sabotažni mehanizmi, 
• in vedenju, kako lahko vse to spremenimo v učinkovitejše delovanje 

nad vodno površino. 

Tra nsakcijska a n a l iza 
Povedala sem vam, da bom ohranila žargon in sedaj ga bom začela uporabljati !  

Glavni vir idej za to knjigo j e  transakcijska analiza (kratko TA). TA sestoji iz vrste 
medsebojno prepletenih, vendar neodvisnih teorij in tehnik. Le te temeljijo na 
filozofiji o vrednosti in potencialih človeškega bitja. 

Petnajst let sem že bila zaposlena, ko sem prvič slišala za TA. Pred tem sem bila 
"navadna" uslužbenka, nadzornica, predstavnica sindikata in vodja. Delala sem v 
celi vrsti organizacij in v različnih službah. Večkrat so me poslali na izobraževalne 
tečaje, kjer sem se učila, kako opravljati svojo službo, kako delovati v skupini, 
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kako postati boljši nadzornik oz. vodja. Nekoč sem se učila celo, kako postati boljši 
predstavnik sindikata. 

Sčasoma sem sama postala izvajalka treningov usposabljanja in začela druge 
ljudi učiti, kako naj se obnašajo. Medtem ko sem to počela, me je grizel taisti dvom, 
ki sem ga izkusila v času, ko sem se sama udeleževala izobraževanj : ali bo resnično 
delovalo? Ena stvar je vedeti, kaj moraš narediti, da postaneš vešč nečesa. Druga 
stvar pa je to izpeljati v praksi. Celo sami izvajalci usposabljanj ne sledijo vedno 
svojim lastnim priporočilom. Ko sem spoznala TA, mi je postalo jasno, da sem 
končno odkrila način razumevanja in razlage učinka ledene gore. 

Na žalost je TA v 6O.letih prišla na slab glas. Nanjo so gledali kot na zadnjo 
kalifornijsko pogruntavščino. Njen začetnik, Eric Berne, je napisal knjigo "Games 
people play", ki je postala svetovna uspešnica. Posledica tega je bila, da je TA 
postala modni hit. Ljudje, ki so o njej zelo malo vedeli, so začeli TA učiti ostale. 
Tehnike, ki jih je Berne razvil za uporabo v terapiji, so začeli neprimerno uporabljati 
na delovnih mestih. Ker so bile ideje videti tako preproste, se ljudje niso zavedali, 
da se morajo potruditi, če želijo doseči učinek. Uspešnost TA je skoraj povzročila 
njen propad. 

Čeprav je od tistih časov iz Kalifornije prišlo še veliko različnih kultov, se je TA 
še naprej razvijala. Trenutno obstaja svetovno razvejana mreža transakcijskih 
analitikov. Osnovam TA so dodali nove teorije ter razvili tehnike, ki se navezujejo 
specifično na organizacije. Mednarodno priznanih procesov izobraževanja  se lahko 
udeleži vsakdo, ki bi želel poučevati TA, oz. pomagati ljudem pri učenju in osebni 
rasti. 

Upam, da se vam bodo te ideje zdele koristne, tako kot so se meni. Upam tudi, da 
se boste prebili skozi dejavnosti in vprašalnike, ki vam jih predlagam. Drugih ljudi 
ne moremo spremeniti - lahko pa spremenimo lastno naravnanost in vedenje. Ko to 
počnemo, izzovemo različne reakcije. Način torej , kako povečati lastno učinkovitost 
v medosebnih odnosih, je, da se osredotočimo na to, kar počnemo, ter se vprašamo, 
kakšna "povabila" naše vedenje pošilja drugim ljudem. To knjigo torej uporabite 
za razumevanje in odpiranje svoje naravnanosti in odkrili boste, da vam bo laže 
ravnati z drugimi ljudmi. 

Teorije v nasprotju z zdravo pametjo 
''Teorija je drobec zdrave pameti, ki ga je nekdo ustvarjal vse svoje življenje". 
Ta stavek sem napisala, ker sem večkrat opazila, da je odziv ljudi na dobro izdelane 

teorije naslednji: "Saj to vendar veli zdrava pamet!"  Dobre teorije SO zdrava pamet; 
koristnost teorije preverimo tako, da ugotovimo, ali se vklaplja v svet, kakršnega 
poznamo. 

Kar pa pogosto prezremo, je dejstvo, da je včasih zdrava pamet vse kaj drugega 
kot teorija, na katero se lahko zanesemo: velikokrat gre le za posploševanje, ki se 
naslanja na maloštevilne primere. Poznamo veliko takih primerov: verjetja naših 
babic, mnenje enega posameznika, sprevržena dejstva, delno spominjanje (in torej 
tudi delno pozabljanje) omemb dogodkov iz preteklosti, pristni nesporazumi itd. 
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Če se hočemo zanesti na zdravo pamet. se moramo najprej prepričati. ali se ta res 
sklada z realnostjo. V tej knjigi predstavljam ideje. ki sem jih razvila tokom več let 
in ki predstavljajo kombinirano teoriziranje številnih strokovnjakov ter kombinirano 
zdravo pamet številnih ljudi, ki so le to uporabili v mnogih različnih situacijah. Vse 
te vsebine sem velikokrat preverila, zato vam jih brez oklevanja priporočam. 
Oblju�ljam vam, da bodo v marsičem obogatile vaše lastne vzorce "zdrave pameti". 



Okna v svet 

Drugo pog lavje 

Okna v svet 

Kaj je to naravnanost? 

17 

Pred mnogimi leti sem na novo nastopila službo nadzornice v lokalnem oddelku 
službe za vzdrževanje zgradb. Struktura teh lokalnih oblasti je bila značilna 
tradicionalna hierarhija, kjer so od osebja pričakovali, da se drži pravil. Eden od 
članov osebja je vpričo mojega nadrejenega odklonil izvajanje sistemskih sprememb, 
za uvajanje katerih so me najeli. Na moje veliko presenečenje, je vodja dotičnega 
delavca takoj premestil. Razlog, ki ga je za to navedel, je bil, da je bila "delavčeva 
naravnanost napačna - ljudje ne morejo kar tako odkloniti poslušnosti človeku, ki 
jim je nadrejen". 

Pred nekaj leti so me prosili, naj uvedem program usposabljanja mladih pri 
mednarodni letalski družbi. To se je dogajalo tik po zaključku programa odpuščanja 
odvečnih delavcev, v toku katerega je iz družbe odšlo 20.000 ljudi. Program naj bi 
bila opisala istim uradnikom sindikalnega združenja, ki so še do nedavnega poslušali, 
da pripravnikov ob koncu njihovega usposabljanja ne bo čakala zajamčena služba. 
Na srečo so uradniki izjavili, "da gre njihova "naravnanost" v smeri privolitve, pa 
čeprav z določenim odporom, saj bi sicer brez službe ostalo še toliko več mladih". 

Pred nekaj tedni sem kupila role za faks v trgovini, kjer sem le malo prej nabavila 
svoj novi faks. Ko je papir v stroju pošel - ravno medtem ko mi je nekdo pošiljal 
daljši faks - sem odkrila, da nove role ne ustrezajo mojemu stroju. Ko sem jih nesla 
nazaj v trgovino in prosila za vračilo denarja, sem to tudi dosegla. A to je bilo tudi 
vse, kar sem dosegla. Nihče se mi ni opravičil za sitnosti, ki sem jih imela. Rekli so 
mi le, naj podpišem formular, "saj bi odgovorni v glavni pisarni zaradi svoje  
"naravnanosti" mislili, da  krademo denar iz  registrske blagajne, če  ne dokažemo, da 
stranka obstaja". 

Kaj je torej naravnanost? Beseda sama je najverjetneje ena od najbolj pogosto 
uporabljenih in slabo definiranih besed v našem jeziku. Vprašajte ljudi, kaj s to 
besedo mislijo, in odgovorili vam bodo tako, da bodo uporabili druge besede, npr. 
prepričanje, stališče, pozicija, drža, položaj ,  razpoloženje, nagnjenje, občutek, volja, 
mišljenje, duh, značaj, vedenje, obnašanje, ravnanje . . .  in še bi jih lahko naštevali. 
Nekdo, ki je prebral prvo verzijo moje knjige, mi je poslal polni dve strani svojih 
lastnih definicij ! 

Ko govorimo o naravnanosti nekoga drugega, preprosto uporabljamo stenografsko 
označbo za njegov osebni zbir prepričanj ,  obnašanj in čustev. Opazujemo lahko 
obnašanja in včasih čustva, ki nam govorijo o prepričanjih. V resnici pa nikoli ne 
moremo resnično videti vanje, zato se zatekamo k predpostavljanju. Način, kako to 
deluje, vidimo na sliki 2. 1 .  
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Prepričanja in 
čustva drugega 

človeka 

Slika 2.1. Označevanje naravnanosti 

Uspešni na delu 

Nekje v jedru je posameznikova osebnost (še ena prepogosto uporabljena beseda, 
ki je v vsakdanjem govoru izgubila svoj pomen). Njegova naravnanost je torej 
način, kako njegova osebnost prodira v zunanji svet. 

Na začetku najprej opazimo obnašanje drugega človeka. Tom je le malo govoril 
na oddelčnih sestankih, svoje ideje je raje razvijal na papirju. Mary, ki ga je videla 
le na teh sestankih, je tako menila, da nima kaj ponuditi in da je premalo 
samozavesten. Brian pa je videl poročila, ki jih je pisal Tom in je vedel, da ima ta 
veliko uporabnih zamisli. Brian je tudi opazil, da Tom dobro izvaja individualne 
predstavitve za stranke. Različni sklepanji sta prišli na dan ob letnem ocenjevanju, 
ko se je Brian pogovoril o Tomovem delovnem učinku z Brianovo vodjo, Mary. 

Podobno se dogaja tudi ob odločitvah o zaposlovanju novih delavcev. Nekateri 
managerji verjamejo, da lahko na licu mesta "preberejo" kandidatovo osebnost. Ko 
le ta vstopi v prostor, na managerja nevede vplivajo navidezno nepomembni vidiki, 
kot na primer stara kravata iz šolskih let, podobnost z nekom, ki ga je poznal v 
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preteklosti, in celo detajl, ali kandidat sede, ne da bi  ga kdo prej povabil. Te drobce 
dokazov managerji beležijo skoraj nezavedno, imajo pa veliJ:c vpliv na sliko, ki si jo 
ustvarijo o kandidatu. 

George je bil manager v podjetju za inženiring in je zaposlil dva pripravnika 
inštruktorja. Bil je  ponosen na svojo sposobnost prepoznavanja  lastnih predsodkov, 
zato je vzel v službo inštruktorja, katerega politično prepričanje se je razlikovalo 
od njegovega. Ob tem pa se George ni zavedal odločitve, ki jo je sočasno sprejel, in 
ki je bila, da ima tako politično prepričanje lahko le bebec. Oba inštruktorja sta nato 
lahko le opažala, da je George z enim izmed njiju vedno ravnal popustljivo, drugega 
pa je pogosto kritiziral - pa čeprav sta na delu v glavnem dosegala zelo podobne 
rezultate. 

Ko izdelamo predpostavke, uporabimo "ugotovitve v zvezi z naravnanostjo", da 
napovemo obnašanje dotičnih oseb v prihodnosti. Njihovo naravnanost "poznamo", 
zato lahko "napovemo" njihovo obnašanje. Če se preveč oddaljijo  od naših 
pričakovanj , se lahko zgodi, da smo prisiljeni svojo označbo popraviti. Nekaj 
sprememb tako ali tako lahko vedno razumsko tolmačimo kot začasna odstopanja. 
V odnosu s temi ljudmi se torej sedaj obnašamo na osnovi osebnosti in naravnanosti, 
ki smo ju jim dodelili - kar predstavlja dovolj zanesljiv način, da se ljudje odzovejo 
prav tako, kot smo napovedali. Ravnajte z nekom, kot z nadutežem in le ta se bo 
prav kmalu obnašal kot nadutež; ravnajte z nekom prijateljsko in le ta se bo prav 
tako kmalu izkazal za takšnega. 

Susan je bila tajnica v pisarni obleganega gradbenega podjetja. Zatrjevala je, da 
je sposobna napovedati, ali bodo predstavniki dobaviteljev (oz. kdorkoli) prijazni 
ali ne. Merodajni podatek je po njenem bila barva oči! Rjavooki ljudje so vredni 
zaupanja in torej prijazni; modrookim pa ni za zaupati in so zatorej neprijazni. Ta 
teorija je slonela na empiričnih dokazih, zbranih med dolgoletnem opravljanjem 
službe: veliko ljudi se ji je v tem času nasmehnilo, a le rjavooki so to tudi v resnici 
mislili. Kar je tajnica spregledala, je bil njen lasten odziv nanje. Rjavookim se je 
nasmehnila takoj , ko jih je prvič srečala, ravnala je z njimi spoštljivo, kar je  z 
njihove strani izzvalo enakovredno obnašanje. Ko pa je srečevala modrooke ljudi, 
se jim ni nasmehnila, njihov nasmeh je torej zledenel na njihovih ustnicah, kar je 
ona razumela kot neiskrenost. Dolgoročni rezultat lahko sami uganete. 

Znotraj našega ugotaVljanja o tem, kakšni so drugi, pride do dodatnega obrata -
naše lastno obnašanje oni uporabljajo kot material za svojo interpretacijo naše 
naravnanosti. Tudi oni se bodo odzvali na osnovi podobnih sklepanj . Morda svoje 
obnašanje spreminjajo  v skladu s svojim zaznavanjem naše osebnosti in naše 
naravnanosti. Odkrivanje "resničnih" ljudi, ki se skrivajo pod temi plastmi interakcij , 
lahko torej postane zelo težavno. 

Jasno je, da sta naša naravnanost in naravnanost drugih ključna elementa v naših 
odnosih. Bolj kot razumemo proces, kako se oblikujejo naravnanosti, bolj natančno 
lahko ugotavljamo, katere pristope je smotrno uporabljati z drugimi ljudmi. Sčasoma 
postanemo tudi veliko pozornejši na načine, kako nas lahko naša lastna prepričanja 
vodijo v nekoristna predpostavljanja in napačne zaznave. Hkrati to pomeni, da 
postanemo v odnosih z drugimi bolj odprtih misli ter da začnejo drugi v nas -
prepoznavati bolj razumevajočo naravnanost. 
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Okna v svet 
pri razumevanju procesa označevanja naravnanosti, nam lahko pomaga okvir, 

znotraj katerega razvrstimo svoja opažanja. V ta namen moramo najprej identificirati 
nekaj splošnih vzorcev. Cela vrsta operativnih načinov temelji na znova in znova se 
pojavljajočih štirih osrednjih temah. Le te bi lahko poimenovali naša okna v svet. 
Okvirji naših oken v svet so naši referenčni okviri - prepričanja in osrednje 
naravnanosti v zvezi z nami samimi in drugimi. Z ozirom na okvir, ki smo ga izbrali, 
na svet lahko gledamo tudi skozi okno, ki resničnost popači. Izkrivljanja niso 
naključna: tokom let smo jih skrbno vdelali v okensko steklo, tako da lahko vidimo 
le tiste stvari, ki jih pričakuj�mo in ki bodo okrepile našo obstoječo naravnanost. 
Podobno. koLče bi nosili rožnato obarvana stekla na očalih, opazimo le tisto, kar 
smo sevnitprej odločili, da bomo opazili.. ..• 

J 

Jaz nisem O 
lisiOK 

\ 

Jaz sem O 
Ti si OK 

Slika 2.2. Okna v svet 

\ 

Slika 2.2 na jedrnat način prikazuje štiri načine, kako ljudje gledamo na svet 
okoli nas. Ti načini so znani tudi pod imenom življenjske pozicije, saj odražajo 
položaj, ki ga zavzemamo v odnosu do življenja. Ta štiri okna v svet sestojijo iz 
štirih opcij, temelječih na naših prepričanjih v zvezi z nami samimi in z drugimi 
ljudmi. Štiri življenjske pozicije predstavljajo menjavanje naših prepričanj o tem, 
ali smo OK ali nismo OK, in prepričanj, ali so drugi ljudje OK, oz. niso OK. Podobno 
idejo imamo v mislih, ko v zvezi s svojimi interakcijami govorimo zmagamIzmagaš, 
zmagamIizgubiš, itd. 
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Ali je vaša pozicija JOKTOK a l i  NEKNOK7 
s tema dvema čudno zvenečima označbama želim poudariti, da na svet lahko 

gledamo pozitivno ali negativno. JOKTOK je nekdo, ki deluje na osnovi JAZ SEM 
OK, TI SlOK. NEKNOK pa stoji za stavek NEKDO TUKAJ NI OK. 

Večina med nami v JOKTOK v glavnem prepozna pozicijo vzajemnega 
spoštovanja. Ta pogled na svet nam nudi največ možnosti dobrega sobivanja z 
ljudmi. Pripravljeni smo se soočiti s potrebo po kompromisih, kar pomeni, da vsakdo 
lahko izpolni večino svojih potreb, ne da bi pri tem negativno vplival na 
izpolnjevanje potreb drugih. Podajamo se na pot reševanja problemov in iskanja 
načinov, kako drug ob drugem delati in živeti. Z drugimi besedami, delujemo v 
skladu z vodilom zmagam/zmagaš. 

Jalal je postal vodja skupine za obravnavo pritožb strank priznanem proizvajalcu 
računalnikov. Eden od članov skupine, Howard, je bil firmin strokovnjak za določeno 
vrsto računalnikov. Le ta se je želel preseliti v drug oddelek, saj se je želel ukvarjati 
z razvojnim delom na novem sistemu. V tistem obdobju v firmi niso zaposlovali 
novih delavcev, tako da Jalal ni imel možnosti dobiti zamenjave za Howarda. Politika 
firme je Jalalu dopuščala možnost, da zavrne prošnjo za premestitev, če je šlo za 
delavca ključnega pomena. Jalalov predhodnik je pred časom res postavil veto na 
premestitev nekega delavca. Jalal se je odločil, da Howarda prosi, naj se pozanima 
za različne opcije. Po tristranskih razgovorih, ki so se jih udeleževali Jalal, Howard 
in drugi šef, so se dogovorili, da bo Howard en dan v tednu delal na razvoju sistemov. 

Jalal je presodil, da je motivirani delavec štiri dni v tednu boljša opcija kot 
nemotivirani delavec za poln čas. Howard se je na to odzval tako, da je predstavil 
več pobud za varčevanje s časom in za svoje sodelavce izdelal izobraževalni 
priročnik, s čimer jim je omogočil, da z njim delijo njegovo strokovno znanje. Za 
drugega managerja pa je Howard ob istem času izvajal prepotrebno razvojno delo. 

Na žalost ne delujemo vedno kot Jalal. Res je, da tudi Jalalu ni vedno uspevalo 
opravljati svojega dela na tako uravnovešen in razumevajoč način. Tako kot vsi mi, 
je tudi on imel slabe dneve, ko je sam sebe spraševal, zakaj ni Howarda prisilil, naj 
ostane v njegovi skupini vse dneve v tednu. 

Ko imamo slab dan, zdrsnemo v eno od ostalih življenjskih pozicij in torej gledamo 
na svet skozi izkrivljen referenčni sistem. Odločitev, da izberemo izkrivljen pogled, 
ko imamo na razpolago sprejemljivejšega, je morda videti čudna. Da bi to laže 
razumeli, se spomnimo, kako je bilo, ko smo kot otroci želeli, da bi bili zmožni 
napovedati posledice svojih dejanj in da bi bili sposobni prepoznati, kaj se s čim 
ujema. Majhni otroci se težko sprijazn!jo z dvoumnost jo (mnogi izmed nas imamo 
take težave tudi v odraslem obdobju). Zelimo vedeti, kako naj se obnašamo, da nas 
bodo starši imeli radi in nas hvalili. Tako razmišljamo o tem, kaj se nam dogaja, in 
si izmislimo lastno teorijo, s katero pojasnjujemo dogodke. Na žalost, ker smo pač 
otroci, tudi verjamemo, da sami povzročamo določene stvari. Naša teorija je zaradi 
tega pomankljiva, saj nalaga celotno breme na naša ramena in ne pusti nič prostora 
zunanjim vplivom. Ko gre nekaj narobe, predpostavljamo, da je krivda naša; ko se 
nam nekaj posreči, je vsa zasluga naša. 
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JANOKTOK 
Znotraj tega konteksta opažamo, da smo manjši od bolj ali manj vseh, ki nas 

obkrožajo. Le dojenčki so manjši od nas, oni pa ne počnejo nič posebnega, vsaj 
tako je videti. Sami nismo sposobni delati veliko stvari, ki so jih drugi sposobni, na 
primer jesti s priborom namesto s prsti, zapenjati gumbe in zadrge, prenašati stvari, 
ne da bi jih spustili na tla. Ne razumemo, če nam rečejo, da bomo tudi mi te reči 
sposobni početi, ko bomo starejši, zato začnemo verjeti, da je  z nami nekaj narobe. 
Oblikujemo sklep, da je v nas napaka, medtem ko so drugi sposobni: začnemo 
gledati skozi okno JAZ NISEM OK, TI Sl OK, ali JANOKTOK. 

Ko je teorija izgotovljena, jo preizkusimo. Opazujemo, kaj se dogaja: ali smo 
sami še naprej nesposobni, medtem ko so drugi uspešni; morda nam ljudje govorijo, 
da smo nerodni ali nadležni. Če je dokazov, ki govorijo v prid naši hipotezi dovolj , 
sklenemo, da smo imeli prav. Začnemo torej filtrirati informacije. To počnemo tako, 
da zavrnemo vsako, ki spodbij a  našo teorijo .  Tako podkrepljujemo izbrano 
življenjsko pozicijo. 

' 

Nadenemo si videz nemoči. Ker smo se navadili na to, da nam pomagajo, preden 
karkoli poskusimo narediti, najprej za trenutek obstanemo, saj pričakujemo, da bo 
nekdo prišel zraven in stvar opravil namesto nas. Ljudje se odzivajo na naša 
neverbalna sporočila in dejansko prevzemajo nase naše naloge. Ko smo še otroci je 
tako obnašanje na mestu v primerih, ko je  naloga pretežavna, na primer ko gre za 
uporabo zelo ostrega noža. Ce pa ta vzorec zelo trdno vzpostavimo, ga bomo kazali 
tudi kot odrasle osebe. Ko nas soočijo z novim projektom, se držimo nazaj , dokler 
naš manager ne začne dela organizirati namesto nas. Čisto lahko se zgodi, da nas 
bodo pri napredovanjih spregledali, saj ne kažemo svojih resničnih sposobnosti -
zelo verjetno nas bodo označili za "človeka, ki mu manjka samozavesti". 

Megan se je pogosto odločala za to okno. Delala je kot bolniška sestra v veliki 
mestni bolnišnici in je bila odgovorna za manjši oddelek. Za dosego tega položaja  
je potrebovala več let, predvsem zaradi tega, ker je  kazala ponavljajoč vzorec začasne 
nezmožnosti sprejemanja odločitev. Le ta se ni pojavljal v povezavi z nego pacientov 
- sicer bi bila hitro ob službo. Megan je imela težave pri nadzorovanju in organiziranju 
sester. Pogosto je trepetala in si delala skrbi v zvezi z dodeljevanjem nalog. Sarah, 
ena od bolj izkušenih sester, je zaradi tega pogosto izgubila potrpljenje in sama 
razdelila sodelavkam naloge. Megan ji je bila za to hvaležna, Sarah pa je Megan 
zamerila, ker je morala opravljati njeno delo. 

Tako je Megan le še podkrepljevala svoje nesrečno okno v svet. To je počela na 
dva načina. Prvič, kompetentno obnašanje njej podrejene delavke jo je nenehno 
opozarjalo na njeno lastno nekompetentnost. Drugič, ko je na strani Sarah začutila 
zamero, je Megan začela kriviti sebe, češ da je od sebe odvrnila eno izmed boljših 
članic skupine. 
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JANOKTINOK 
v nekaterih izmed nas je v obdobju, ko smo bili še majhni otroci, vzniknil drugačen 

pogled na svet. Morebiti nismo imeli na razpolago zadosti dokazov, ki bi podpirali 
pogled JANOKTOK. V tem primeru smo poskušali z alternativnim scenarijem, v 
katerem smo se odločili, da so vsi drugi v zmoti. V drugače zadovoljivem otroštvu 
en sam travmatičen dogodek lahko tako močno prizadene posameznika, da na hitro 
sprejme tako odločitev. Lahko se zgodi, da preživljajo naši starši težavno obdobje, 
v katerem niso sposobni za nas primerno skrbeti. Morda preživljamo čas z ljudmi, ki 
so depresivni ali cinični in nas učijo, naj ne zaupamo ali naj ne pričakujemo, da 
bomo uspešni. Ne glede na to, kateri je ta razlog, v določenem trenutku preizkusimo 
pogled skozi okno JAZ NISEM OK, TI NISI OK. Če se nam zazdi, da nam okno 
odgovarja, se začnemo selektivno obnašati do informacij, ki jih dobivamo. 

Ko se v odraslem obdobju ponovno približamo temu oknu, vidimo le najslabše v 
vseh ljudeh in stvareh. Pričakujemo, da bomo neuspešni in da bodo drugi neuspešni. 
Pričakujemo celo, da se bo usoda zarotila proti nam. Nadenemo si videz obupanca 
ter drugim pošiljamo signale o svojih pesimističnih pričakovanjih. Zaradi 
samouresničIjive narave našega obnašanja, se nas ljudje izogibajo (razen če se tudi 
sami ne počutijo mizerno). Končno oblikujemo sklep, da vse to le potrjuje naše 
prepričanje ter da je bila naša opreznost na mestu, saj se nam dogaja, da ljudje 
umaknejo svoje prijateljstvo, še preden jih res spoznamo. 

Frank je pred leti delal kot uradnik v administrativni službi angleške podružnice 
ameriške naftne družbe. Veliki šefi iz ZDA so redno prihajali na obisk. Med temi 
obiski so včasih koga odpustili, navadno po priporočilu lokalnega vodstva. Frank 
je na njihove obiske vedno gledal z zlimi slutnjami. Prepričan je bil, da so bila 
odpuščanja nepravična, po drugi strani pa je krivil žrtve, ker so bile tako neumne, da 
niso znale tega predvideti. Kmalu je bil Frank zaradi svojega govorjenja ob službo: 
postal je tako odkrito ciničen v odnosu do družbe in tako odkrito kritičen, da ga je 
podružnično vodstvo ob naslednjem obisku uvrstilo na seznam odpuščenih delavcev. 

JOKTINOK 
Tretja opcija, s katero kot otroci razpolagamo, je kombinacija JAZ SEM OK, TI 

NISI OK. Le ta se pojavi ob naši odločitvi, da so naše težave le začasne. Čim odrastemo, 
bomo sposobni početi vse, kar počnejo odrasli. Pravzaprav bomo vse to počeli še 
bolje. Da preverimo, ali je naša teorija pravilna, iščemo pri drugih ljudeh znake 
njihove neuspešnosti. Opažamo le tiste primere, ko sami nekaj dobro opravimo, za 
vse svoje pomankljivosti pa krivimo druge. 

Kot odrasli dajemo vtis oholosti. Drugim ljudem radi govorimo, kako naj se 
obnašajo, hkrati pa jim dajemo vedeti, da po našem mnenju v resnici niso sposobni 
upoštevati našega odličnega nasveta. Naši odnosi z ljudmi so kratkotrajni, saj jih 
odvračamo od sebe s svojo kritičnost jo in vzvišeno (biti "nad") naravnanostjo. 

Bill je bil tehnični vodja v obratu za predelavo živil. Bil je avtokratsko naravnan 
in je pričakoval takojšnjo poslušnost celo s strani višjih vodij, ki so mu bili podrejeni. 
Nekoč se je več teh vodij udeležilo krajšega predavanja na temo stresa, ki ga je 
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organiziral zdravstveni oddelek obrata. Bill je na srečanje poslal svojo tajnico z 
ukazom, naj se vodje takoj zglasijo v njegovi pisarni zaradi obravnave nekega 
problema. Ko so prišli, je v prisotnosti vseh ostalih nadrl enega izmed njih v zvezi 
z neko napako, ki jo je le ta storil in ki so jo pravkar odkrili. Bill se je včasih 
spraševal, zakaj je tako malo višjih vodij vztrajalo pri njem za daljše obdobje. 
Navadno si je odgovoril, da niso bili sposobni zadostiti njegovim visokim 
standardom. 

Primeri, ki sem jih navedla, opisujejo nekaj dokaj skrajnih slučaj ev. Kljub temu 
pa ste verjetno v sebi in v drugih prepoznali delčke posamičnih življenjskih pozicij. 
To je zato, ker je vsakdo izmed nas kot otrok poskusil pogledati skozi vsa ta nekoristna 
okna. Ob različnih priložnostih v našem sedanjem življenju kažemo elemente vseh 
treh. Včasih se celo prav na hitro sprehodimo skoznje. Zelo verjetno pa eno od oken 
obiskujemo pogosteje. Ko smo bili mladi, smo se nanj najbolj navadili in sedaj se k 
njemu zatekamo v trenutkih stresa. 

JOKTOK 
Slika sploh ni mračna. Na srečo imamo izkušnjo o večkratnih obiskih pri oknu 

JOKTOK. Zanesljivo lahko trdimo, da je pozicija zmagam/zmagaš dejansko drugačna, 
kar zadeva vrsto in vsebine od ostalih treh. Ko gledamo skozi to okno, je razgled 
jasen in neizkrivljen. Stvari so videti take, kot so v resnici. Sposobni smo celo 
prepoznati, kdaj drugi ljudje gledajo skozi svoja nekoristna okna. 

To pomeni, da smo tudi sposobni razumeti njihovo ponekdaj nelogično obnašanje: 
svoje zaznave filtrirajo skozi vzorec, ki je že zastarel. Posameznikovo vedenje lahko 
ločimo od svojstvene vrednosti, ki jo ima posameznik kot živo bitje. Vsi imamo 
slabe dneve, ko počnemo stvari, za katere nam je kasneje žal. Če imamo vseskozi v 
mislih, da prihaja do izkrivljenih zaznav, smo lahko bolj tolerantni do očitnih 
pomankljivosti. Svoje nasprotovanje takemu vedenju lahko izrazimo na resnično 
asertiven način, medtem pa vseskozi spoštujemo posameznika. 

Če malo pomislite,si lahko narišete relativne deleže časa, ki ga preživite v vsaki 
od štirih pozicij: 

Prikličite si v spomin običajen dan ali teden in se poskušajte spomniti, kaj se je 
natančno dogajalo Z ozirom na vaše življenjske pozicije. Zabeležite si priložnosti, v 
zvezi s katerimi vam je sedaj jasno, da ste gledali skozi eno od štirih oken. Ocenite, 
koliko časa je bila vsaka pozicija aktivna. Sedaj lahko na diagramu narišete svoj 
osebni "oblaček", kot kaže slika 2.3. Le ta ponazarja, v kolikšni meri ste prepoznali 
vsako posamično okno. Lahko pa si namesto tega narišete diagram, v katerem s 
pomočjo stolpcev prikažete relativne deleže. 



Okna v svet 

Jaz nisem OK, 
ti siOK 

Jaz nisem OK, 
ti nisiOK 

Jaz sem OK, 
ti siOK 

Jaz sem OK, 
ti nisiOK 

Slika 2.3 Primer oblačka, ki ponazarja življenjske pozicije. 

Vaš odnos do te knjige 

25 

Upam, da to knjigo berete skozi jasno, JOKTOK okno. Če je to tako, ste pripravljeni 
razmišljati o idejah, ki sem jih predstavila in se boste tudi zanesli na lastno presojo, 
ko se boste odločali, ali so te ideje za vas koristne. Vaše delovanje bo temeljilo na 
izhodišču, da sem najbrž kompetentna in da sem napisala koristno in pomembno 
knjigo. Tudi vi ste kompetentni, tako da ste sposobni razumeti teorije in modele, ki 
jih opisujem, ter presoditi, kako jih lahko uporabite v svojem okolju. Ko boste 
knjigo prebrali do konca, se boste odločili, katere stvari iz nje boste uporabili. 
Morebiti bodo to pristopi, ki so za vas čisto novi. Možno je tudi, da vam bo knjiga 
nudila svež vpogled v področja, ki ste jih že poznali. Ali pa se boste enostavno 
odločili, da imate raje drugačne okvire. 

Obstoji pa še druga možnost - da ste zdrknili v pozicijo JOKTINOK. Če je to tako, 
boste v tem, kar sem napisala, odkrili veliko zmotnega. Morebiti že sumite, da je 
tovrsten pristop izguba časa - nadaljujete z branjem izključno zaradi tega, da najdete 
potrditev za svoj prav. Če boste ostali pri istem oknu, se boste verjetno poslužili 
nekaj zanimivih miselnih manevrov, da bi ohranili svoj referenčni okvir. Vsebina 
knjige bo na primer preveč poenostavljena (če sem se osredotočila bolj na praktično 
uporabo kot na teorijo), ali pretežka (še sem namenila večji poudarek teoriji). Morebiti 
pa že poznate nekatere od konceptov in sedaj lahko v knjigi najdete mesta, kjer 
dokazujem, da sem te pojme slabo razumela. _ 

Morda pa stojite ob drugem oknu, označenem s kratico JANOKTOK. Če je tako, 
ste morda pričakovali, da bom jaz kompetentna, vi pa ne boste dovolj pametni, da bi 
razumeli kompleksne vsebine, o katerih pišem. Morebiti se vam je že prej dogajalo, 
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da niste razumeli knjig! Ali pa se vam zdi težko spreminjati ideje v prakso. Mogoče 
ste si zaželeli, da bi bila jaz tam zraven vas in bi vam pomagala tako, da bi vam 
natančno povedala, kaj morate narediti. Tudi če bi to res naredila, vam najbrž ne bi 
uspelo vzorce uporabiti v vaši lastni situaciji. V tem primeru bi bila knjiga, ki jo 
držite v roki, le še eno občudovanja vredno delo, ki pa ga vi iz nekega razloga ne 
morete uporabiti. 

Kaj pa če gledate skozi okno JANOKTINOK? V tem primeru je vaš odnos do 
knjig, katerih namen je pojasnjevanje ljudi in njihovih naravnanosti, precej ciničen. 
Prepričani ste, da so ljudje spletkarski, da jim ni mogoče zaupati, ter da prebirajo 
knjige, kot je ta, le zato, da se naučijo še spretneje manipulirati. Sumite tudi, da se v 
resnici nihče ne spreminja - obtičali smo skupaj z našimi nekoristnimi navadami in 
ne moremo prav ničesar narediti . Ta knj iga bo taka kot mnogo drugih: polna 
nedelujočih zamisli in napisana izključno zato, da bo avtor iztržil denar. 

Ali v teh pretiranih opisih prepoznate kanček resnice? Če je odgovor pritrdilen, 
vas vabim, da razmislite o tem, kaj lahko naredite, da boste denar pametno potrošili 
in da boste med branjem te knjige svoj čas dobro uporabili. Pogosto je že to, da se 
zavedamo lastnih življenjskih pozicij ,  dovolj , da prekinemo z urokom, ki nas 
navidezno priklepa. Če to za vas v tem trenutku ni tako, vam svetujem, da prenehate 
z branjem in začnete početi nekaj , kar vas bo navdajalo z manj stresnimi občutki. 
Morda bi pomagalo kaj energičnega, ali kaj mirnega in sproščujočega. Morda bi 
morali več časa preživeti z družino, s prijatelji ali kar sami s seboj . Napravite načrt 
o tem, kako bi več časa preživeli na način, ki bi vam bil v užitek, in to tudi izvedite 
preden nadaljujete z branjem. 

Karo nagnjenj 
Prej sem že povedala, da je naša naravnanost mešanica naših prepričanj, obnašanj 

in čustev. Ko sem opisala življenske pozicije, sem se osredotočila predvsem na 
prepričanja. Pogosto je videti, da se naše obnašanje in naša čustva ravnajo po naših 
prepričanjih in da to, kar drugi opažajo, sovpada s tistim, kar mislimo in čutimo. Res 
pa je, da doživljamo tudi take situacije, ko naša prepričanja, obnašanje in čustva ne 
sovpadajo - lahko se naprimer vedemo na vzvišen način, da bi prikrili dejstvo, da se 
v resnici čutimo manjvredne; ali pa verjamemo, da vemo več od drugih,na zunaj pa 
delujemo, kot da sprejemamo njihovo vodilno vlogo. Karo nagnjenj na sliki 2.4 je 
diagram, ki nam omogoča predstaviti prepričanja, obnašanje in čustva, kot če bi le 
ta obstajala ločeno. To nam pomaga bolje razumevati, kaj se dogaja, ko se te ploskve 
obnašajo, kot če bi predstavljale tri različne nivoje. 

Dolžna sem vas opozoriti, da je  karo nagnjenj moja priredba idej , ki sem jih 
slišala pred mnogimi leti iz ust nekega drugega predstavitelja. Le ta sedaj zahteva, 
naj vsako omembo njegovega dela opremim s spremno besedo, ki pravi, da "je sam 
mnenja, da ta in drugi podobni modeli niso dovolj utemeljeni za uporabo v širšem 
smislu pri opisovanju človeške komunikacije". Sama se s tem ne strinjam, saj sem 
odkrila, da model ljudem omogoča koristen vpogled v dogajanje znotraj njih samih. 
Ko boste prebrali naslednjih nekaj strani, si boste sami ustvarili svoje mnenje. 
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Na vrhu kara je naše osrednje prepričanje. To vsebuje naš temeljni pogled na svet 
- naše mnenje v zvezi s tem, v kakšni meri smo mi sami in naši bližnji OK. Skozi to 
okno opazujemo dogodke. Gre v bistvu za to, kaj mislimo o nas samih in o drugih 
ljudeh. 

Naše obnašanje pa po drugi strani sestoji iz tega, kar dejansko kažemo ostalim. Z 
našim obnašanjem lahko dajemo videz, da smo več ali manj kot drugi ali pa da smo 
čmogledi. Za obnašanje JOKTINOK je značilen ukazovalni in preganjalski odnos 
do ljudi. Tako je bil naravnan stari, avtokratski način vodenja. Način JANOKTOK 
kaže na pripravljenost, da nas drugi vodijo in nadzirajo ter da nam, z našim 
privoljenjem, nagajajo. Obnašanje JANOKTINOK je za druge najbrž najbolj 
frustrirajoče, saj zaobjema dejanja, ki pričajo o pomanjkanju zaupanja v lastne in 
tuje sposobnosti. V tem položaju polivamo z mrzlo vodo vsakogar, ki bi poskušal 
situacijo izboljšati. 

naravnanost 

obnašanje 

čustvo 

Slika 2.4: karo nagnjenj 

Čustveni nivo ostane drugim ljudem prikrit vsakokrat, ko naše obnašanje ne 
odraža tega, kar dejansko čutimo. Včasih namenoma skrivamo svoja čustva. Včasih 
pa je to tako takrat, ko nismo v stiku s svojimi resničnimi emocijami: če smo se 
naučili, da določena čustva vodijo do neprijetnih posledic, se bomo zlahka znašli v 
takem položaju. Ne glede na to, ali Jih skrivamo namenoma ali ne, naša čustva 
odražajo naše življenjske pozicije. Custva JOKTINOK vključujejo pravičnost, 
zmagoslavje, samovšečnost. Emocije JANOKTOK so povezane z zadrego, sramom, 
krivdo. JANOKTINOK emocije se vežejo na obup, nemoč in občutek, da nas nihče 
ne mara. Ko smo ujeti v enem od nekoristnih čustvenih stanj ,  na nek način potlačimo 
in začasno izgubimo pristne emocije, povezane z veseljem, žalostjo, jezo in strahom. 
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Drugi ljudje beležijo to mešanico prepričanj, obnašanja in emocij ter si na njeni 
osnovi zgradijo podobo naše naravnanosti. Od njih ne moremo pričakovati, da 
bodo razločili različne nivoje znotraj nas - to zmorejo le izjemno intuitivni ljudje. 
Prav zaradi tega je vredno razmisliti o pogostih kombinacijah, ki se pojavljajo. 

Če ste prijatelji statistike ste veIjetno že izračunali, da je možnih zamenjav 27. Ne 
skrbite - bolj veIjetno je, da dejansko obstoji 6 kombinacij, kot kažejo slike 2.5 -
2.10. Razlog za to je, da uporabljamo le eno od treh nekoristnih pozicij v vsakem 
karu. Zato lahko razmislimo o tem, kakšna bi bila vsaka od teh kombinacij. 

Mučenik: prepričanje JOKTINOK obnašanje JANOKTOK 
čustva JANOKTINOK 

JOKTINOK 

JANOKTOK 

Slika 2.5: Mučenik 

Ta vzorec odgovaIja situaciji, ko napravimo 
iz sebe mučenika s tem, da potrpežljivo 
poslušamo druge ljudi in jim delimo nasvete 
(ki jih oni navadno ignorirajo) v zvezi s tem, 
kako naj ravnajo v žiVljenju. Prepričani smo, 
da sami najbolje razumemo ljudi in odnose. 
Obnašamo se na način, ki jim daje razumeti, da 
smo tu zato, da jim pomagamo, ne glede na naše 
predhodne načrte. Dogaja se nam na primer, da 
zanemarjamo svoje delo, medtem ko 
potrpežljivo poslušamo sodelavca. Pod krinko, 
ki jo kažemo sogovornikU, pa zelo verjetno 
čutimo obup, saj spet in spet opažamo, da nam 
primanjkuje spretnosti, sogovorniku pa volje, 
da bi dosegli spremembo. 
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Stokavec: p rep riča nle JOKTINOK obnaša nje JANOKTINOK 
custvo JANOKTOK 

Tudi v tem primeru verjamemo, da sami vemo 
najbolje, čutimo pa, da smo na nek način 
neustrezni. zaradi tega se obnašamo, kot bi ne 
pričakovali , da nas bo kdo poslušal . 
Najverjetneje godrnjamo čez ljudi, ki so tako 
neumni, saj ignorirajo to, kar je po našem 
mnenju najbolj očitna rešitev problema. 
"Nihče mi ne posveča pozornosti, čeprav sem 
vse to predvidel. Povedal sem jim, kaj naj 
naredijo, a oni se niso sposobni ravnati po tem 
nasvetu !" 

JANOKTINOK 

Slika 2.6: Stoka vec 

Nas i l n ež: p repriča nje JANOKTOK obnaša nje JOKTINOK 
čustva JANOKTINOK 

JOKTINOK 

Slika 2. 7: Nasilnež 

Ta vzorec se ujema z arhetipskim nasilnežem. 
Prepričani smo, da smo na nek način manj 
sposobni od ostalih .  Čutimo obup. Obstoječe 
dvome skrijemo tako, da se obnašamo, kot bi 
obvladali vse stvari. Drugim ukazujemo, kako 
naj se obnašajo; če nas izzovejo, postanemo še 
bolj avtokratski in nerazumni. Ne da bi se tega 
zavedali, se "vkopavamo" iz strahu, da ne bi 
drugi razgalili naših slabosti. 
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Trpi n :  prepričanje JANOKTOK obnaša nje JANOKTI NOK 
čustvova nje JOKTI NOK 

Obnašamo se, kot b i  nas kdo prizadel in kot 
da temu ne bi bilo pomoči. Zgradimo si avro 
trpljenja, hkrati pa drugim signaliziramo, da so 
brezčutni in da nam tudi približno ne morejo 
biti v uteho. Prepričani smo, da smo manj 
sposobni ali inteligentni od drugih, mislimo pa, 
da so emocije, ki jih izkušamo, pristnejše. Zaradi 
tega menimo, da bi morale naše čustvene potrebe 
imeti prednost pred čustvi drugih ljudi. In res, 
pogostokrat smo tako "čustveni" ,  da 
spregledamo čustva drugih. 

JANOKTOK 

JANOKTI NOK 

J O KTI N O K  

Slika 2.8: Trpin 

Dobrotn ik: Prepriča nje JANO KTI NOK obnaša nje 
JOKTI N O K  čustvovanje JANOKTOK 

�ANOKTI N O  

J O KTI NOK 

Slika 2.9: Dobrotnik 

Na skrivaj verjamemo, da drugi ljudj e  ne vedo, 
kaj delajo. Svet je najbrž obsojen na pogubo. 
Ker pa so čustva drugih pomembnejša od naših, 
gremo ljudi reševati pred njimi samimi. Smo 
tipični dobrotniki, ki ostalim pripoveduj ejo,  
kako naj bolje živijo svoje življenje. 

Nič čudnega, če se bomo postavili v obrambo 
cenzure, saj verjamemo, da se moramo zaščititi 
pred zlimi vplivi. Na delu vso svoj o  energijo 
vložimo v izgradno postopkov, zavoljo katerih 
naj ne bi prihaj alo do napak. Slabi smo pri 
poverj anj u nalog drugim, saj želimo lj udi 
zaščititi pred njihovo lastno nekompetenco. 



Okna v svet 3 1  

Obu panec: PreRričanje JANOKTI NOK obnašanje 
JANOKTOK čustvovanje JOKTI NOK 

JANOKTOK 

Slika 2. 10: Obupanec 

Prepričani smo, da v resnici nihče ni sposoben. 
Klj ub temu se moramo soočati s svoj imi 
emocijami, ki so za nas veliko pomembnejše od 
čustev drugih lj udi . Zato svoj e  emocije  
pokažemo in se  ostalim opravičujemo rekoč, da 
si ne moremo kaj ,  da ne bi čutili, kot čutimo. 
Iščemo ljudi, na katere se lahko naslonimo in od 
njih pričakujemo, da bodo na nek način skrbeli 
za nas. Drugim radi poklanjamo svoje zaupanje 
in se nato obnašamo, kot da so oni odgovorni za 
to, da namesto nas razrešijo situacijo. Globoko 
v nas pa v resnici ne pričakujemo, da bodo dosegli 
več, kot bi dosegli mi sami. 

Avtonomija 
Ni diagrama za prepričanje JOKTOK, obnašanje JOKTOK in čustvovanje JOKTOK! 

Te razvrstitve ne boste našli na karu nagnjenj ! Ko svet zaznavamo na način JOKTOK, 
smo zunaj nekoristnih karovih utesnitev. Naša prepričanja, obnašanje in čustvovanje 
odražajo resničnost situacije, v kateri se nahajamo. Sposobni smo verjeti, da je neko 
obnašanje nesprejemljivo, ne da bi ob tem verjeli, da je ta človek nesprejemljiv kot 
oseba. Obnašamo se na način, ki odraža zaupanje in spoštovanje do drugih, ne 
odločamo se za neumna tveganja in ne predpostavljamo, da se bodo drugi odzvali 
na zaželen način. Izkušamo pristne emocije žalosti, strahu, jeze ali sreče, ki so 
skladne z vsem, kar se v dotičnem trenutku dogaja v našem življenju. 

Ko se to zgodi, lahko rečemo, da smo dosegli stanje avtonomije. Avtonomija ima 
tri elemente: 

zavedanje - da se nahajamo v tukaj in zdaj ,  vemo, kdo smo, se zavedamo svojih 
čustev in reakcij , prepoznavamo svoj sistem prepričanj in smo sposobni upoštevati 
njegov pomen v trenutni situaciji; 

izbiro - da imamo, kar zadeva naše obnašanje in naše emocije, vrsto različnih 
možnosti, ter da smo se sposobni zavestno odločiti, kako se bomo odzvali; 

pristnost - da smo odprti za resnično povezovanje z drugimi ljudmi, da smo 
voljni biti pošteni in iskreni, s čimer spodbujamo vzajemno zaupanje, spoštovanje 
in skrb. 

Ljudje smo družabna bitja: da dobro delujemo, potrebujemo stik z drugimi ljudmi. 
Naši referenčni okviri so orodja, ki jih ustvarimo v otroštvu, da nas ščitijo pred 
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strahom, ki nas prevzame, ko nam ne uspe doseči, da bi se svet obnašal tako, kot bi 
si mi želeli. Res je žalostno, da je na koncu naša situacija podobna tisti pri dr.Jekyllu 
in Mr.Hydu, saj v njej prevladujejo izkrivljene podobe stvarnosti, ki nam 
preprečujejo, da bi opazili, kako si tudi drugi želijo prav takih stikov. Če bolje 
razumemo okvire, ki smo si jih izbrali, in se zavedamo, kaj resnično želimo doseči, 
se lahko lotimo odvezovanja vozlov na vezeh, ki smo si jih nehote nadeli. 

Razumevanje samega sebe 
Vsem nam je skupna prirojena težnja, da smo, kolikor je le možno, psihološko 

zdravi. Zaradi tega se trudimo, da dosežemo čimveč avtonomije, in tako uresničimo 
svoje potenciale ter zgradimo dobre odnose z drugimi ljudmi. Na žalost včasih ne 
razumemo, kaj nas pri tem ovira. Bolj kot smo sposobni razumeti sebe in druge, bolj 
lahko povečamo svoje polje izbir in postanemo dovzetni za pravo povezovanje in 
skupnost. 

Če ste sledili mojemu predlogu in ste malo prej raziskali svoje življenjske pozicije, 
ste verjetno že identificirali nekaj dejavnosti, ki vam bodo pomagale, da boste 
pogosteje gledali skozi čisto JOKTOK okno. Svoje zavedanje lahko še povečate 
tako, da izpolnete svoj osebni karo nagnjenj . Narišite si skico kara s tremi razdelki. 
Le ta naj bo dovolj velika, da lahko vanjo vnesete ustrezne detajle, povezane z 
naravnanostjo, ki se je običajno poslužujete. Vprašanja, ki jih najdete na naslednji 
strani, vam bodo pomagala pri izbiri nekaterih področij , na katera morate usmeriti 
pozornost, če niste zadovoljni z rezultatom. 

Pomagalo vam bo, če boste med odgovarjanjem na vprašanja imeli v mislih 
določenega sodelavca ali delovno situacijo. Položaj bo še jasnejši, če boste narisali 
še en karo, v katerega boste vpisali to, kar verjamete, da bi dotična oseba sama vanj 
vnesla. To vas namreč prisili, da se postavite v njeno kožo - kar predstavlja dober 
način, da to osebo bolje spoznate in si približate načine, kako bi z njo lahko 
učinkovito sodelovali. 

Na koncu vas vabim, da ponovno razmislite o tem, kako se boste približali 
preostanku te knjige. Že vnaprej se veselim vaše družbe na JOKTOK potovanju v 
samozavedanje, katerega cilj je osebni in strokovni razvoj . 
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l.a) Kateri pomembni problemi se pojavijo na delu zaradi mojih prepričanj o sebi 
in drugih ? 

J.b) Česa me je strah, da bi se zgodilo, če bi več časa preživel v prepričanju, da 
smo jaz in drugi v isti meri OK? 

J.c) Kakšne možnosti vidim za premik k JOKTOK oknu ? 

2.a) Do katerih nezadovoljivih interakcij prihaja zaradi mojega obnašanja ? 
2. b) Katerih negativnih posledic se bojim, če svoje vedenje spremenim v JOKTOK 

stil ? 
2.c) S katerimi možnostmi za uporabo JOKTOK obnašanja v posamičnih situacijah 

razpolagam ? 
2.d) S kom imam najboljše možnosti za dosego uspešnega rezultata ? 

3.a) Katere emocije skrivam ali ignoriram ? 
3. b) Česa me je strah, da bi se zgodilo, če bi pokazal svoja prava čustva ? 
3.c) V katerih situacijah bi bilo primerno pokazati, kako resnično čutim? 
3.d) Kdo se bo najverjtneje odzval na konstruktiven način ? 
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Tretje pog lavje  

Strateg ije stresa 

Uspešni na delu 

Naš pogled na svet močno vpliva na načine, kako se spoprijemamo s stresom. 
Naše življenjske pozicije so namreč lahko vzrok za stres, pa tudi njegov rezultat. Če 
pričakujemo, da se bodo stvari slabo končale, se verjetno tudi bodo ! Poznamo pa 
tudi druge načine spoprijemanja s svetom, ki so usmerjeni k izkrivljanju resničnosti 
in stimulirajo nezdrave nivoje stresa v nas samih in v drugih. 

Freda je bila šoferka avtobusa pri družbi, ki je imela na skrbi tako lokalne kot tudi 
daljše medkrajevne prevoze. Raje je imela daljše vožnje, saj je po prihodu na cilj 
imela čas za zabavo, potniki so zanjo zbirali denar, daljše delovne izmene pa so ji 
povrh tega prinesle še dodatke pri plači. Frances je bila zadolžena za razporejanje 
poti. Frances je bilo groza Fredinih prihodov v pisarno. Frances se je zavedala, da bi 
morala daljše vožnje porazdeliti med vse delavce, vendar tega ni bila sposobna, ko 
je šlo za Fredo. Frances niti ni vedela, kako je do tega prišlo, saj Freda tega nikoli ni 
rekla naravnost. Frances se je enostavno zdelo, da bi bila Freda globoko prizadeta, 
če je njena "prijateljica" Frances ne bi obravnavala na poseben način. 

Reketi 
To, kar je Freda počela, je bilo izvajanje reketa. Termin reket uporabljam v pomenu 

zaščitniškega reketa - oblike manipulativnega obnašanja, katerega cilj je druge 
pripraviti do tega, da naredijo, kar želimo. Gangsterji so izvajali zaščitniški reket, 
da so izvabljali denar od svojih žrtev. Z reketi, ki jih izvajamo, lahko drugim grozimo 
s hudimi neprijetnostmi, če ne bodo svojega obnašanj a  spremenili v nam 
odgovarjajoči smeri. Drugim smo lahko na primer videti kot nekdo, ki se bo kujal, 
če ne bomo smeli prvi izbirati ure za malico; lahko pa postanemo znani po jeznih 
scenah, ki smo jih sposobni uprizoriti, če delo ni opravljeno natančno tako, kot smo 
zahtevali. Raje kot da bi tvegali omenjene posledice, drugi ljudje proti svoji volji 
pristanejo na naše zahteve. 

Poglavitna razlika med našimi reketi in tistimi, ki so jih nekoč izvajali gangstetji, 
je nivo zavedanja. Gangstetji so natančno vedeli, kaj počnejo in svojih žrtev niso 
puščali v dvomu, kar je zadevalo grožnjo. Naši reketi pa so še ena plat resničnosti, 
ki smo jo ustvarili in jo nato porinili v nezavedno. Ko se zapletemo v svoje rekete, 
se tega ne zavedamo. Thdi naše "žrtve" se ne zavedajo, da z njimi manipuliramo. 
Prepoznajo naraščajoče neprijetne občutke, ne zavedajo pa se, da se odzivajo na 
sporočilo, ki jim ga pošiljamo na prikritem, psihološkem nivoju. Ko se namerno 
odločimo, da bomo nekoga manipulirali, ne izvajamo reketov (čeprav se najbrž ne 
obnašamo na psihološko zdrav zmagam I zmagaš način). 

Nekateri ljudje na delu na veliko izvajajo rekete. Imamo na primer managetje, ki 
"streljajo na sle" - se tako razjezijo na glasnike slabih novic, da se jim nihče ne upa 
povedati, kako slabo deluje njihov najljubši projekt. Nadalje imamo člana kolektiva, 
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ki se razburi in zmede vsakič, ko se delijo naloge - nadrejeni tako raje poveri nalogo 
nekomu drugemu, kot da bi se soočil z delavčevim čustvenim izbruhom. Vzemimo 
še delavca, ki naredi sceno v času ocenjevanja, ko mu povedo, da je bilo njegovo 
izvajanje dela neustrezno - direktor se raje umakne in mu dodeli višjo oceno, kot bi 
bila upravičena. Gre le za nekaj primerov delovanja reketa, ki ljudi pripravi do tega, 
da naredijo, kar hočemo, ali da nehajo početi to, česar nočemo. 

Spomnimo se, da so naši reketi zunaj naše zavesti. Freda ni namenoma izrabljala 
Francesine občutljive narave, da bi dosegla prednostno obravnavo. Oseba, ki se 
razburi zaradi nove naloge, se v resnici čuti razburjeno in se ji dejansko odvali 
kamen od srca, ko delo dodelijo nekomu drugemu. Tudi izbruhjeze se zdi prizadetemu 
posamezniku edini možen način, kako se lahko obnaša v dotičnih okoliščinah. 

Pojava reketov povzroča visoko stopnjo negativnega stresa v nas samih in v 
drugih. Lastnega stresa se morda niti ne zavedamo, ampak je tu, v energiji, ki jo 
nezavedno porabimo, da zataj imo svoja resnična čustva in nadzorujemo svoje 
obnašanje. Z ustvarjanjem občutka razbmjenosti, ali strahu, in z napenjanjem lastnega 
telesa z namenom pošiljanja določenih signalov telesne govorice, se lahko 
popolnoma izčrpamo. 

Drugi ljudje občutijo stres, ker se v naši bližini ne počutijo prijetno. Veliko energije 
porabijo v občutkih jeze, ali pa se tudi oni zaposlujejo s tem, da dušijo svoje odzive, 
saj se želijo izogniti konfliktu. Zelo se tudi trudijo, da drugi ne bi opazili, kako 
razbmjeno in zaskrbljeno se odzivajo na naše obnašanje. 

Vrste reketov 
Naši reketi se lahko dejansko pojavijo v več oblikah. Lahko imamo čustveni 

reket, ko ustvarimo "umetno" emocijo, kot je na primer krivda ali zaskrbljenost, ali 
pa imamo reket čustva, ki so nadomestki za ustrezna čustva v dotičnih okoliščinah. 
Imamo miselne rekete, na primer zmedo; lahko se potopimo v reket fantaziranja o 
tem, kako se bomo počutili v prihodnosti. Naši reketi lahko tudi zgledajo kot kratke 
sekvence obnašanj . Skupno vsem tem različnim oblikam je, da je reket pravzaprav 
notranji psihološki proces.O obstoju reketa lahko sklepamo na podlagi opazovanja 
obnašanja, samega procesa pa ne moremo videti. 

Rekete kot umetna čustva "ustvarjamo" v odgovor na družbene norme. Ko 
pozabimo pravočasno poslati voščilnico za rojstni dan, se na primer čutimo krive, 
namesto da bi bili žalostni, ker bo slavljencu hudo zaradi naše pozablj ivosti. 
Izumetničenost se tu nanaša le na fabricirano naravo čustva; samo čustvo ni z ozirom 
na vpliv, ki ga ima na nas, nič manj resnično. Zbir čustev, ki jih sami ustvarimo v 
skladu s svojimi prepričanji in vrednostnimi sistemi, bo prav tako živ kot druge, 
pristne emocije; krivda nam povzroča prav toliko stresa, kot bi nam ga žalost. 

:Kako torej ustvarimo čustvo? Postopki, ki jih uporabljamo, so trije in so isti kot 
pri pojavi pristnih čustev. "Nekaj naredimo" 

s telesom 
z dihanjem 
z možgani 
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Kar zadeva telo, zavzamemo določeno držo. Če smo jezni, se navadno zravnamo. 
Napnemo mišice, če posebej tiste v dlaneh, rokah in čeljustih. Če smo potrti, spustimo 
ramena. Lahko celo tudi sedimo na poseben način, tako da se naslanjamo na eno 
stran ali na drugo. 

Nezavedno spremenimo tudi dihanje in ga prilagodimo položaju. za izražanje 
jeze vdihnemo globlje in hitreje, tako da jezno zveneče besede "izstrelimo" iz ust. 
Potrtost nas sili v to, da veliko vzdihujemo - plitko vdihujemo in čim hitreje 
izdihujemo. Naša ramena so spuščena in telo je sklonjeno, kar zagotavlja, da v 
pljučih tako ali tako ni preveč prostora za zrak. 

In končno, pomemben del dinamike čustev so naši možgani. Razmišljamo o tem, 
kar se dogaja in to primetjamo s tistim, kar menimo, da bi se moralo dogajati. Ko 
smo jezni, pomislimo nekaj takega kot: "Kako si česa takega upajo!" ali "Jim bom 
že pokazal!". Ko smo potrti, si rečemo: "Kako strašno je vse to!" ali "Stvari vedno 
ostajajo iste" ali "Nikoli se ne bom znebil težav!". 

To troje, telo, dihanje in možgani, združeno deluje tako, da izkusimo čustvo. Če 
je čustvo pristno, nam pomaga doseči določen namen. Žalost je potrebna, da dogodke 
pustimo za seboj in nadaljujemo z življenjem. Jeza ustvatja energijo, ki nas spodbudi 
k dejavnosti in pripravi do tega, da se lotimo stvari. Strah nas spodbode, da se 
umaknemo nevarnosti. Sreča ustvatja blagodejne učinke v našem telesu, tako kot 
smeh ohranja ljudi zdrave. Reketna čustva ne prinašajo istih koristi, saj niso povezana 
z našimi resničnimi potrebami. 

Reketi kot nadomestna čustva pogosto predstavljajo odzive, ki smo se Ji!! naučili 
še kot otroci, da bi izpolnjevali pričakovanja staršev. Fantke običajno odvračajo od 
tega, da bi kazali bolečino, zato le to nadomestijo z jezo in to počnejo vse dokler 
več ne razlikujejo čustva, ki je zadaj; nato jim agresivno odzivanje preide v navado. 
Punčke pogosto dobivajo popolnoma nasprotno sporočilo, rezultat pa je ta, da 
planejo v jok tudi tedaj, ko bi bila jeza bolj pristna reakcija. Skupno nadomestilo za 
oba spola je jeza, ki jo kažemo, ko nekdo pride domov kasneje, kot smo pričakovali; 
za to jezo najpogosteje skrijemo strah, ki smo ga izkusili, medtem ko smo čakali in 
razmišljali o nesrečah in podobnem. Namesto, da bi pokazali olajšanje in veselje ob 
srečnem prihodu domov, jih jezno obtožimo, da se niso niti toliko potrudili in nam 
sporočili, kje so do takrat bili. 

Reketi kot fantazije se pojavijo, ko' nas skrbi v zvezi z nekim dogodkom v 
prihodnosti in to na način, ki ne predpostavlja, da se pripravljamo na soočenje s tem 
dogodkom. Recimo, da moramo izvesti predstavitev pred veliko skupino ljudi. Na 
to se odzovemo s pristnim čustvom strahu. Da ublažimo strah, se moramo dobro 
pripraviti, tako se bomo udeležili srečanja z zavestjo, da imamo dobre beležke, na 
katere so lahko zanesemo. Reketno fantaziranje pa pomeni, da si zamišljamo 
neuspešno predstavitev in z vizualiziranjem vsega, kar gre lahko narobe, naš strah 
še ojačimo ter tako sami sebe odvmemo od izvajanja potrebnih priprav. Sedimo in 
skrbimo, namesto, da bi se pripravili! 
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Usl užn i ,  nebog ljen i ,  ran lj ivi reketi 
Reketi so interakcije, ki jih lahko razvrstimo v tri široke skupine z ozirom na to, 

ali so po svoji naravi povezani z uslužnost jo, nebogljenost jo ali ranljivost jo. Uslužni 
reketi se pojavijo takrat, ko si prizadevamo počenjati stvari za druge, ko za to ni 
prave potrebe. Le ti se nato čutijo primorane, da sprejmejo našo pomoč, pa čeprav se 
jim zdi, da jih s tem dušimo. Nebogljene rekete imamo takrat, ko se obnašamo, kot 
da nismo sposobni sami rešiti svojih težav, tako da se drugi čutijo ujete v past, ko se 
v našem imenu spopadajo s svetom. Ranljivi reketi se pojavljajo, ko svojo bolečino 
prenesemo na druge in jih krivimo za to, kako se počutimo. 

Simon je imel uslužen reket. Delal je kot socialni delavec v domu za ostarele. 
Všeč mu je bilo, ko je čutil, da ga potrebujejo. Ne da bi se tega zavedal, je stare ljudi, 
ki so bili v njegovi oskrbi, počasi pripravil do tega, da so se obnašali nebogljeno, 
tako da je on lahko počel stvari namesto njih. Navadno je šlo za majhne stvari, kot 
to, dajimje prinesel čaja, ko bi šli lahko sami v kuhinjo in si ga pripravili. Včasih pa 
je šlo tudi za resnejše stvari, kot na primer takrat, ko je vztrajal pri tem, da jih bo on 
kopal, ko so si v resnici želeli zasebnosti, ali pa ko se je ob obiskih sorodnikov z le 
temi pogovarjal namesto oskrbovancev ali mimo njih. 

Megan, bolniška sestra iz 2.poglavja, je imela nebogljeni reket. Zaradi tega je 
Sarah opravljala delo namesto nje in potem čutila, da Megan z njo manipulira. 

Bill, direktor v obratu za predelavo živil, je imel ranljivi reket. S trpinčenjem 
vodij , ki so mu bili podrejeni, se je ob pojavi napak lahko izognil priznanju lastnih 
občutkov nesposobnosti. Vedno je krivil druge, to pa je počel tako, da mu drugi niso 
mogli kljUbovati. 

Za izvajanje reketa ni bistveno, da imamo žrtev 21i partnerja. To lahko počnemo 
kar sami. Ce nas nekdo ne ogovori, se lahko razburimo, ne glede na to, ali je to 
naredil namerno ali ne. Možnost, da to preverimo kar pri dotični osebi, enostavno 
spregledamo in namesto tega sami sebi govorimo: "Seveda je bilo namerno, zato se 
bom še slabše počutil, če ga bom še enkrat ogovoril in me bo on ponovno ignoriral". 

Klj učna vprašanja za prepoznavanje reketov 
Svoje lastne rekete lahko prepoznamo s pomočjo seznama ključnih vprašanj ; več 

kot bo pritrdilnih odgovorov, večja je verjetnost, da uporabljamo rekete: 

Ali se občutek oz. situacija ponavlja ? 
Ali lahko napovem, kako se bo končala ? 
Ali slutim skrite motive ? 
Ali se na koncu na kakršenkoli način slabo počutim ? 
Ali imam vtis, da se občutenje ne sklada Z dogajanjem ? 
Ali se druga oseba na kak način umakne ? 

Prepoznavanje reketov nam omogoči, da se spopademo z mnogimi viri stresa. 
Situacij se lotevamo naravnost in z večjim zavedanjem ter s preverjanjem svojih 
odzivov ugotavlj amo, ali so pomembni in koristni, ali vnaprej določeni in 
izčrpavajoči. 
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Če ugotovimo, da naša reakcija ni pristna, lahko zamenjamo telesno držo, dihanje 
in/ali misli ter izstopimo iz reketa. Če sumimo, da je naša jeza na napačnem mestu, 
poskusimo s sproščanjem podlaketi ali čeljusti - odkrili bomo, da se bo jeza 
razblinila. Če smo potrti, sedimo vzravnano in dihajmo enakomerno in globoko -
dodatna količina kisika nas bo razvedrila. Če smo zaskrbljeni, preverimo svoje 
misli - ali je logično razmišljati o nečem, kar se morda ne bo zgodilo, še posebej ,  če 
nam ta skrb preprečuje, da bi stopili v akcijo in razrešili potencialni problem? 

Še bolje je, če naenkrat spremenimo telesno držo, dihanje in razmišljanje. Ne 
glede na to, kateri je naš reket, bomo odkrili, da je iz njega veliko lažje izstopiti, če 
sedimo ali stojimo vzravnano, a obenem sproščeno, če dihamo enakomerno in 
normalno in če sprejmemo, da se svet ne bo vedno obnašal v skladu z našim osebnim 
sklopom prepričanj. 

Prav tako koristno je poznavanje obstoja reketov pri drugih. V tem primeru se 
lahko zaščitimo pred nezaželenimi posledicami. Ko v sebi prepoznamo stres, ki 
nastaja zaradi podzavestne manipulacije, se lahko odločimo za drugačen in bolj 
konstruktiven odziv. Vedenje, da se druga oseba ne zaveda reketa, je samo po sebi 
lahko koristno, saj nam omogoča, da smo bolj razumevajoči in strpni do njenega 
obnašanja. 

Da bi iz tega okvira dobili kar največ, vam priporočam, da si vzamete čas za 
"analizo" situacij ali ljudi, ki se vam zdijo težavni. Beležite si, kaj se dogaja, ter 
iščite dokaze o njihovih reketih, pa tudi svojih (ne predpostavljajte, da so napake le 
pri njih !). Nato se vprašajte, kakšen bi bil bolj zadovoljujoč izid. Na koncu razmislite, 
kako bi morali spremeniti svoj pristop, da bi dosegli zaželeni rezultat. 

pri tem upoštevajte sledeče: 

• Svoja razmišljanja in čustva preverite pri prijatelju, ki mu zaupate, ter 
tako ugotovite, ali je vaš odziv na situacijo pristen in ustrezen. 

• Bolj samozavestno povejte drugim, kaj želite in česa ne želite. 
• Vzemite si čas, da raziščete, kako v resnici čutite. 
• Bolj odkrito govorite o svojih resničnih čustvih. 
• Postavite več vprašanj ,  da ugotovite, kaj nekdo želi oz. ne želi. 
• Sogovorniku namignite, da so morda njegova resnična čustva drugačna, 

na primer tako, da vprašujoče pripomnete: "Če bi se to zgodilo meni, bi 
se počutil XYZ" (navedete to, kar je po vašem ustrezno pristno čustvo), 
ali: "Ali se ne počutite XYZ? Jaz mislim, da bi se tako počutil na vašem 
mestu". 

Reketni sistem 
Idejo o reketih lahko razširimo v reketni sistem, kot nam kaže slika 3. 1 .  Gre za 

notranji, samoohranitveni sistem, ki združuje naša prepričanja, reketna dejanja in 
načine ojačevanja. Ta sistem je sestavljen iz zaporedja misli in občutij , ki se pojavlja 
znotraj nas, a je povezan z našim obnašanjem in našimi interakcijami z drugimi 
ljudmi. Tako se lahko na drugačen način lotimo svojih omejitev; ko prepoznamo 
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sklenjen tokovni krog tega zaporedja, lahko na vsaki točki vdremo v krog in 
uporabimo bolj realistični referenčni okvir. 

,....... Prepričanja • Dejanja -Ojačevanja ---_Oj 
Življenska pozicija O b n a š a nje Odzivi dru g i h  

Operacijska N otra nje Preig rava nje 
p repričanja n e u godje prejšnj i h  pr i ložnosti [ Za mišl janje Primerjanje 

prizora s priča kova nj i 

... ------ Potrditev prepričanj ... -----------" 

Slika 3. 1 Reketni sistem 

Elementi, ki tvorijo ta sistem, so prepričanja, dejanja in ojačevanja. Zamišljam si 
jih kot železne palice v rešetki, ki nas loči od zdravega delovanja. Kot kaže slika 
3 . 1 ,  sami okrog sebe postavljamo umišljene rešetke in tako gradimo ječo, ki nam 
preprečuje učinkovit stik s svetom. 

Slika 3.2 Rešetke, ki nas ločijo od asertivnosti 

Razumevanje reketnega sistema nam razjasni, zakaj se izogibamo odločitvam, ki 
od nas zahtevajo asertivnost, in kaj se dogaja, ko na naše reševanje problemov 



40 Uspešni na delu 

škodljivo vpliva stres. Ker nam sistem pokaže, kako hkrati z notranjim procesom 
deluje z njim povezano obnašanje, lahko z opazovanjem reakcij , ki jih navidezno 
izzovemo pri drugih ljudeh, na posreden način dobimo povratne informacije. 

Prepričanja 
Prepričanja v našem reketnem sistemu sestavljajo temeljna prepričanja o sebi, 

drugih in svojstvu življenja, ter o čustvih in potrebah, ki se jih trudimo izpolniti. Ta 
prepričanj a  vplivajo na vse, kar počnemo. Z njimi je povezana cela vrsta bolj 
razčlenjenih prepričanj , ki oblikujejo neke vrste operativno kodo. Življenj ske 
pozicije sem že razložila, sedaj pa bom to idejo še razširila, da pokažem, kako 
pozicije vplivajo na našo sposobnost razmišljanja ter ravnanja s stresom. 

V življenski poziciji JOKTOK vidimo stvari jasno. Vemo, da smo sposobni 
učinkovitega razmišljanja in zato pričakujemo, da bomo smeli prevzeti pobudo in 
sprejemati odločitve. Prav tako tudi spoštujemo sposobnost razmišljanja drugih 
ljudi. Računamo na to, da se bomo v stresnih situacijah znali lotevati problemov; 
obenem pa verjamemo, da so se tudi drugi sposobni soočiti s stresom. Dopuščamo, 
seveda, da vsi občasno potrebujemo podporo. 

Če gledamo skozi okno JANOKTOK pomeni, da nas obkrožajo ljudje, ki so se 
sposobni lotevati stresnih situacij veliko učinkoviteje kot mi. Zelo se bomo torej 
potrudili te ljudi pripraviti do tega, da razmišljaj o  namesto nas. Morda bomo 
poskusili vzpostaviti odnos, ki bo temeljil na odvisnosti, tako da bodo oni skrbeli 
za nas in se bomo sami lahko popolnoma odpovedali odgovornosti ravnanja v 
stresnih situacijah. Ko bomo imeli opravka s težavnim človekom, se bomo potrudili, 
da ga predamo komu drugemu - morda našemu nadrejenemu, namesto da bi se 
problema lotili sami. 

Če preživljamo čas v poziciji JANOKTINOK, smo kar se le da pesimistični in 
cinični . Ali smo sploh nesposobni razmišljanja,  ali pa verj amemo, da naše 
razmišljanje ni pomembno. Po svojih najboljših močeh se trudimo, da bi tudi druge 
odvrnili od razmišljanja s stalnim dopovedovanjem, da je to le izguba časa. S tem 
početjem pri vseh le še povečujemo stresne občutke in dosegamo pomnoževalni 
učinek v dogajanju, ki že tako ali tako povzroča stres. S poudarjanjem svoj e  
nezmožnosti učinkovitega spoprijemanja s stresom ustvarimo š e  eno dozo stresa. 

In končno, če smo pri oknu JOKTINOK, nam razgled preprečuje, da bi videli 
dobro v drugih ljudeh. Le mi obvladamo pravilni način razmišljanja. Naših odločitev 
ne more nihče izpodbijati, saj nihče ne poseduje naših sposobnosti analiziranja 
situacije.  Prepričani smo, da je kakovost naše presoje neponovljiva. V stresnih 
situacijah postanemo še bolj dogmatični. Nočemo priznati, da smo sami v stresu ter 
vztrajamo pri tem, da vemo, kako naj se lotimo situacije. Z odvračanjem pomoči 
stvari le še poslabšamo. 

Čeprav veliko svojega časa preživimo ob oknu JOKTOK in gledamo na svet, 
kakršen je v resnici, je za vse izmed nas verjetno, da bomo v stresnih okoliščinah 
zdrknili k enemu od izkrivljajočih oken. Ko to naredimo, imamo na razpolago celo 
vrsto podpornih prepričanj , s katerimi vzdržujemo delovanj e  posamičnega 
nekoristnega okna. 
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To lahko opišemo s primerom o oddelčnem sestanku in boječnosti. Če smo 
prepričani, da smo plahe narave, je naša življenjska pozicija najbrž JANOKTOK. 
Verjetno verjamemo tudi, da drugi ljudje v glavnem niso plahi. Nasprotno, prepričani 
smo, da so samozavestni in da obvladajo družabne veščine. Na prepričanje o naši 
plahosti smo navezali podporna prepričanja, na primer to, da nimamo družabnih 
veščin, da se nihče ne želi pogovarjati z nami, da nas na srečanjih navadno ignorirajo, 
da smo manj pametni od drugih, da nimamo zanimivih konjičkov, o katerih bi se 
lahko pogovarjali itd. 

Morda pa je naša življenjska pozicija JOKTINOK, operacijsko prepričanje pa 
nam govori, naj ne zaupamo ljudem, da bodo delo opravili tako dobro, kot bi ga mi 
sami. S tem povezana prepričanja lahko vključujejo naslednje: le nekdo z najmanj 
tako izobrazbo, kot je moja, je lahko dovolj pameten, da opravi to delo; ljudje z 
družino se ne bodo dovolj potrudili, saj so njihove prioritete drugje; obstoji le en 
pravi način, kako se moramo lotiti naloge (in jaz vem, kateri je); ljudi je potrebno 
kritizirati, če želiš, da so vedno v pripravljenosti. 

Dejanja  
Te skupine prepričanj tvorijo osnovo naših reketnih dejanj v vzajemnem delovanju 

med nami in svetom. Naša reketna dejanja Vključujejo vedenje, ki ga kažemo 
navzven, notranjo izkušnjo, ki vedenje spremlja, ter fantazije v zvezi z njim. Če 
ponovno uporabimo prejšnji primer, kaj se zgodi, ko vstopimo v prostor, poln ljudi, 
s prepričanjem, da smo plahi? Obnašanje, ki ga bomo kazali navzven, bo verjetno 
"igra dekleta, ki ga plesalci na zabavi ne vabijo na ples". Vstopimo skozi vrata in se 
usmerimo naravnost v kot. Naš pogled je uprt v tla. Ne pogovarjamo se z nikomer. Z 
drugimi besedami, navzven kažemo tisto vrsto obnašanja, ki ga večina ljudi zaznava 
kot plahost! 

Znotraj pa skoraj gotovo doživljamo psihosomatske reakcije. V želodcu nas tišči 
in obžalujemo, da nismo šli na stranišče preden smo vstopili v prostor. Še preden 
smo dejansko vstopili, smo se nekaj časa počutili neprijetno - vse od trenutka, ko 
smo spoznali, da se tej priložnosti ne bomo mogli ogniti. Če nas nekdo ogovori, se 
bomo težko osredotočili in mu odgovorili, saj se preveč močno zavedamo lastnega 
telesnega neugodja. 

V domišljiji si znova in znova vrtimo prizor, v katerem se z nami nihče ne pogovarja. 
V mislih vidimo, kako ves čas stojimo sami in se trudimo, da bi bili videti nonšalantni. 
Fantaziramo o tem, da se vsi v sobi pogovarjajo o nas in naši boječnosti. Vse te 
prizore smo si najbrž začeli slikati v mislih že prej, tako da so v trenutku, ko smo 
stopili v sobo, že zaživeli lastno življenje v naši glavi. Dalj ko bomo ostali v prostoru, 
bolj bodo stvari, ki si jih domišljamo, žive in grozljive. Zdi se nam, da nas vsaka 
skupina namenoma ignorira, vsak pogled v našo smer pa si perverzno razlagamo, 
češ da se želijo samo prepričati, da se jim ne bomo preveč približali. 
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Kar zadeva drugi primer, je zelo verjetno, da bomo znotraj svoje reketne dejavnosti 
ljudi zelo veliko nadzirali, zahtevali od drugih ljudi poročila v zvezi z njimi ter 
vztrajali na tem, da bomo pomembne naloge opravljali sami, namesto da jih zaupamo 
drugim. Vnaprej se bomo počutili jezne in frustrirane, saj smo prepričani, da bomo 
kmalu odkrili napake. Fantazirali bomo o tem, kako hude težave bomo imeli, ko 
bodo drugi neuspešni pri izvedbi naloge; kako jo bomo morali ponovno opraviti mi 
sami; kako bomo morali neuspehe razložiti višjim vodjem, ki bodo krivdo zvalili 
na nas, češ da nismo učinkovito izvajali nadzora. 

Ojačevanja 
Ojačevanja izjajajo iz teh virov: iz opazovanja trenutnih reakcij drugih ljudi, iz 

preverjanja v naši banki spominov in preigravanja starih prizorov ter iz evalvacije 
resničnega življenja v nasprotju s predstavami v naši domišljiji. 

Z beleženjem odziva drugih ljudi izpolnjujeno ciklus samo-izpolnjuj oče se 
prerokbe. Verjeli smo, da smo plahi, zato smo se obnašali, kot bi ne imeli drugim kaj 
povedati, zato se nam le ti niso približali. In hokus - pokus ! Prav smo imeli, da smo 
tako mislili. Verjeli smo, da so ljudje nekompetentni, vmešavali smo se v njihov 
način dela, kar je pri njih povzročilo zmedo ali upor - in delo so opravili slabo. Naš 
samoobnavljajoči se film-katastrofa je izpolnil naša pričakovanja!  

Tehnika vlečenja starih spominov na plano nam omogoča, da v sedanjosti še bolj 
poudarimo svoja pričakovanja negativnih odzivov s strani drugih; preprosto 
prikličemo prejšnje priložnosti, ko so naši najhujši strahovi dobili {'otrditev. Isto 
lahko naredimo, ko se drugi ne odzivajo tako, kot smo pričakovali. Ce pa nas kdo 
dejansko ogovori (kljub našim reketnim dejanjem), bomo skušali obuditi od smrti 
dovolj neprijetnih spominov, da bomo z njihovo pomočjo izničili trenutno izkušnjo. 
V tem trenutku se lahko odločimo, da je spremenjeni odziv le naključje, saj je tako 
malo podoben vzorcu, ki smo ga bili vajeni. Če se izkaže za potrebno, se lahko celo 
zatečemo k altemativnemu prepričanju; morda pa nas je ta človek ogovoril le zato, 
ker je sam tako dolgočasen, da se tudi z njim ne želi nihče pogovarjati. 

Še en vir eotrjevanj a predhodnih prepričanj j e  primerj anje dogodkov s 
pričakovanji. Ce je bila predstava v naši domišljiji dobra, bomo razočarani, ko se ji 
resnica ne bo približala. Lahko se celo zgodi, da sebe kaznujemo, ker smo upali, da 
bo morda drugače. Če pa je bila predstava v naši domišljiji neprijetna, bomo morda 
še enkrat pregledali dokaze, ki smo jih zbrali v podporo svojim pesimističnim 
pričakovanjem. 

Kako se osvobod imo zategnjene zan ke 
Zategnjena zanka reketnega sistema pomeni, da smo v nekaj prepričani, se 

obnašamo v skladu s tem prepričanjem ter verjamemo, da dogodki potrjujejo naše 
stališče, kar pomeni, da spet in spet potrjujemo svoje začetno prepričanje. Ko se 
večkrat zaporedoma znajdemo v tej zanki, postaja le ta vse bolj ukoreninjena. V 
naravi tega sistema pa obstojijo tri točke, na katerih lahko prekinemo ciklus.  Ciklus 
lahko spremenimo v pozitivnega, če v njem prisotne stvari nadomestimo z: 
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Neposredno spreminjanje prepričanj je lahko težko, saj so navadno vraščena v 
prepleteno mrežo vrednot in potreb. Če se odziv drugih ne ujema z našimi 
pričakovanji, se, kot sem že omenila, zatečemo k alternativnemu prepričanju. Če 
nekdo pokaže zanimanje za nas, kljub našemu prepričanju, da smo plahi, bomo to 
najbrž takole racionalizirali: oseba je to storila, ker se nihče ni hotel z njo pogovarjati, 
ali ker ji je tako velel njen/naš šef, ali ker nam je hotela ukrasti naše zamisli ali ker 
je enostavno preizkušala svoje tehnike asertivnosti in smo ji bili slučajno pri roki. 

Na tej ustaljeni poti pa kljub vsemu lahko tudi kaj spremenimo. Kot sem napisala 
v poglavju o reketih, yravilnost svojih prepričanj lahko preizkusimo s pomočjo 
osebe, ki ji zaupamo. Se bolje je ,  če to naredimo z več osebami. Obstoji le  majhna 
verjetnost, da bodo različni ljudje spregledali iste stvari; več kot je ljudi, s katerimi 
se pogovarjamo, več je verjetnosti, da bomo odkrili svoje osebne izkrivljenosti. 

Spreminjanje obnašanja je najbrž laže kot spreminjanje prepričanj. Tega procesa 
se poslužujejo vlade, ko spreminjajo zakone. Obvezno pripenjanje z varnostnim 
pasom ljudi prisili, da spremenijo obnašanje - kasneje bo temu sledila sprememba 
prepričanja, saj bodo ljudje, ki so bili na začetku proti, postopoma začeli sprejemati 
pripenjanje z varnostnimi pasovi kot normalni sestavni del obnašanja. Sčasoma se 
bo večina ljudi oklenila prepričanja, da je nepripenjanje napaka, prav tako kot so 
bili pred mnogimi leti ljudje "prisiljeni" spremeniti mnenje o sprejemljivosti 
pošiljanja otrok v dimnike zaradi čiščenja. 

Svoje obnašanje lahko spremenimo tudi tako, da zavestno vadimo druge načine 
počenjanja stvari. Če smo plahi, se lahko pripravimo do tega, da stopimo do nekoga 
in začnemo pogovor. Če drugi osebi postavljamo vprašanja v zvezi z njo samo, 
lahko skoraj zanesljivo pričakujemo pozitiven odziv, saj večini ljudi godi, če najdejo 
zainteresiranega poslušalca. Vsakič, ko se nam nekdo odzove, stimuliramo drugačno 
podkrepitev, s katero izzovemo svoja nekoristna prepričanja o tem, da se nihče ne 
želi z nami pogovarjati. 

Učinek je lahko še večji, če se vključimo v podporno skupino ali če najdemo 
prijatelje, s katerimi skupaj delamo. Dve ali tri osebe lahko skupaj vadijo nove 
načine obnašanja. Lahko na primer vadimo način, kako naj se nekomu približamo, 
pri čemer kolega igra vlogo te osebe. Pri takem igranju vlog premišljeno potisnemo 
svoje strahove na stran ter med eksperimentiranjem novih načinov obnašanja  
ignoriramo telesne občutke, povezane z živčnost jo. Ko to  počnemo, postopoma 
prekinjamo povezave s starimi prepričanji. Bolj kot vadimo, laže gre. Sčasoma 
uvidimo, da smo res osvojili zaželene spretnosti; na ta način pridobimo novo 
prepričanje, ki izniči starega. 

Druga prednost take vadbe je, da lahko oseba, ki z nami igra vloge, premišljeno 
spreminja način, kako se na nas odziva. Oseba bo morda svoje odzivanje spremenila 
v vsakem primeru, kar bo pač rezultat našega novega, drugačnega obnašanja. Lahko 
pa se bo za to odločila kljub temu, da še nismo osvojili zaželenih spretnosti, ker ve, 
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da potrebujemo čas in pogum, če hočemo postati kompetentnejši.  Oseba se za 
spremenjeno odzivanje lahko celo odloči preden se pri nas karkoli spremeni, 
preprosto zato, da nam pokaže svojo skrb za nas. Tu gre za proces, zaradi katerega so 
podporne skupine tako močne. 

Lahko se seveda lotimo vseh treh vidikov reketnega sistema hkrati. V tem primeru 
lahko svoja prepričanja preverimo pri drugih ter tako ugotovimo, katera bi bilo 
potrebno prilagoditi trenutnim razmeram, medtem pa vadimo drugačne načine 
obnašanja. To počnemo v okolju, kjer smo predhodno pristali na to, da se drugače 
odzivamo drug na drugega. Tovrstne priložnosti nam nudijo izobraževalni tečaji in 
ni razloga, da ne bi skupaj s svojimi kolegi počeli podobno. Sodelujoči morajo 
imeti na razpolago dovolj časa, da: 

• se v majhnih skupinah pogovorijo o svojih prepričanjih in vrednotah, 
• si izmislijo in vadijo nove načine obnašanja in 
• drug drugemu nudijo strukturiran odziv in povratno informacijo. 

M i n iskri pt 
Miniskript je še en uporaben model za razumevanje načinov odzivanja na stresne 

situacije. Le ta obravnava veliko krajši proces kot reketni sistem: zaporedje prizorov, 
povezanih z našim obnašanjem, ki se lahko odvije v nekaj minutah ali celo sekundah. 
Tu imamo ponovno opravka z miselnim in čustvenim zaporedjem, s katerim 
ojačujemo svoj pogled na svet. Predstavljamo si ga lahko kot stopnišče, ki vodi v 
naše globlje in bolj neprijetne misli in emocije. Imenujemo ga miniskript, saj deluje 
kot podobno kot skript - scenarij : podobno kot se to dogaja v gledališču z igralci in 
igralkami, so tudi tu besede, dejanja in čustva, predpisana. 

Začnemo z nekim mitom - ničevim prepričanjem, da bo vse v redu, če se bomo le 
obnašali, kot je treba. V svojem otroštvu smo shranili sporočilo, da bo z nami VSE V 
REDU, ČE . .  .sporočilo velja tudi za druge, ki bodo OK, ČE . . . . Ta ČE je povezan z 
neke vrste magičnim razmišljanjem, podobnim vraževerstvu. Na primer to, da nikoli 
ne stojimo pod lestvijo ali da se primerno za gumb, ko vidimo dimnikarja. Razlika 
je v tem, da se v miniskriptu ne zavedamo tega prepričanja in ga torej ne posodabljamo 
v skladu s trenutnimi potrebami (prav tako kot se mnogi izmed nas izognejo hoji 
pod lestvijo, ne da bi se sploh zavedali, da to počnejo). 

S stanjem "biti v redu" povezujemo pet zelo razširjenih mitov: pohiti, bodi popoln, 
ustrezi, trudi se in bodi močan. Le te podrobno opisujem v šestem poglavju, na tem 
mestu pa bi rada opozorila na ključno točko, na katero moramo biti pozorni, ta pa je, 
da gre za stvari, ki jih nikoli ne moremo narediti dovolj dobro. Kakorkoli hitimo, se 
zavedamo, da bi bili lahko še hitrejši. Ljudje bomo vedno delali napake; absolutna 
popolnost je nedosegljiva. Drugi so včasih z nami nezadovoljni, čeprav sami za to 
nismo prav nič krivi. Trudimo se lahko celo večnost, saj bomo vedno znova opažali 
nove razsežnosti, ki bi zaslužile našo pozornost. Bodi močan pa od nas zahteva, da 
ne kažemo čustev, da nimamo človeških potreb, da smo roboti. 

Samoprepričevanje, da izpolnjujemo zahteve teh mitov, lahko traja zelo dolgo. 
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Obnašanje, ki ga pri tem početju kažemo, bo marsikdo istovetil z "močjo". Vse 
dokler se ne bomo "demitologizirali", ne bomo zadostili vprašljivim standardom, 
ki jih uporabljamo v zvezi z nami samimi. Prav tako nerealne cilje pa si bržkone 
zastavljamo tudi v zvezi z drugimi. 

Če mi sami ali kdo drug ne izpolni pričakovanj,  se počutimo slabo. Pomaknemo 
se v položaj "ustavitve", kot kaže slika 3.3 .  Iz prepričanja "Jaz sem OK, ČE si ti OK", 
ali "Jaz sem OK, ti si OK, ČE" se premaknemo v življenjsko pozicijo JANOKTOK. 
Občutimo emocije, kot so potrtost, krivda ali neustreznost katerekoli vrste. Če je to 
tisto okno v svet, ob katerem se največ zadržujemo, lahko kar dolgo ostanemo na 
tem položaju, preden se spet pojavimo na začetni točki OK ČE. 

Lahko pa gremo dlje. Ena od možnosti je, da naprtirno krivdo nekomu drugemu. 
Zato se moramo premakniti v življenj sko pozicijo  JOKTINOK. Sedaj lahko 
opravičimo emocije jeze in zmagoslavja, saj je jasno, da je druga oseba kriva za vse. 
Ta premik lahko spremljajo (ali pa tudi ne) ustrezni poniževalni komentarji, v vsakem 
primeru pa svoje razmišljanje usmerimo v nekompetenco in neumnost druge osebe. 
Na ta način se ubranimo slabih občutkov, ki se, pa čeprav bežno, pojavijo ob misli, 
da smo naredili kaj narobe. 

Jaz sem O K, ti si O K  če . . .  

Jaz n isem OK, ti n isi OK 

Izp lač i lo  

Goni lo  

Jaz sem O K, 
ti n is i  O K  

Okrivitev 

Slika 3.3 Miniskript 

Jaz n isem O K, t i  si O K  

Ustavitev 
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V si pa se ne premaknemo v položaj okrivitve. Če je JOKTINOK naše običajno 
okno v svet, bomo v največj i  možni meri izkoristili priložnost, da sami sebe 
spomnimo, kako so drugi ljudje nekoristni. Če pa to ni naše običajno okno, ga 
bomo kar obšli. 

Tako pridemo do končnega rezultata celotnega zaporedja.  Na tej točki se 
premaknemo k oknu JANOKTINOK. Čustva, ki jih sedaj izkusimo, so osamljenost, 
odsotnost ljubezni, zavračanje. Spet smo se "zmotili" . 

Za preprečevanje delovanja mini skripta obstoji zdravilo: alternativna verzija 
miniskriptnega diagrama s pozitivnim zaporedjem. Glavni namen le te je, da se 
izognemo OK, ČE . . .  prepričanjem in obnašanjem. Če smo tega sposobni, se ne bomo 
spustili po stopnicah - ne bomo šli skozi zaporedje slabega počutja, eventueine 
okrivitve in še slabšega počutja. 

Sami sebi lahko dajemo "dovoljenja", s katerimi se zoperstavimo prepričanju OK 
ČE. Tisti, ki čutijo prisilo, da hitijo, morajo vedeti, da je tudi "vzemi si čas" OK. 
Perfekcionisti naj bodo taki, kot so v resnici in naj se sprijaznijo z dejstvom, da vsi 
naredimo kakšno napako. Tisti, ki so prepričani, da morajo neprestano ustrezati 
drugim, bi se morali bolj spoštovati in posvečati več pozornosti svojim lastnim 
željam. Namesto da se tako zelo trudimo, se raje odločimo, da bomo delali naprej in 
uspešno opravlj ali naloge. Raje  kot da kažemo, da smo močni, potrebuj emo 
dovoljenje, da odprto kažemo svoja čustva in sprejmemo dej stvo, da imamo tudi mi 
pravico poskrbeti sami zase. 

Ko se opremimo s temi pomembnimi dovoljenji, lahko zaporedje nadomestimo s 
takim, kjer vseskozi prevladuje pozicija JOKTOK: najprej učinkovita akcija, nato 
samopotrditev, povezana z našo kompetenco v svetu, in na koncu ponos zaradi 
doseženih ciljev. Pomislite sedaj na situacijo, ki je za vas vir stresa in ji poskusite 
nadeti sledeči okvir: 

V prvem koraku si zabeležite, kaj se dogaja, ko gredo stvari narobe: kaj razmišljate, 
čutite in naredite na vsaki točki miniskripta. V drugem koraku na osnovi idej iz 
prejšnjega odstavka izberite tipe dovoljenj, ki jih potrebujete. Le te lahko zapišete 
z besedami, ki bodo smiselne prav za vas. Sedaj lahko sklene te, da boste svoje 
umišljeno prepričanje nadomestili z novim prepričanjem - ter da boste od tega 
trenutka dalje začeli postajati čedalje učinkovitejši v stresnih situacijah. 

Psi hološke zbi rke nagrad n i h  ku pončkov 
Psihološke zbirke nagradnih kupončkov so naše zaloge slabih emocij . Izplačila, 

pridobljena na koncu miniskriptne sekvence, shranjujemo, kot bi bila nagradni 
kupončki. Lepimo jih v umišljeno knjigo vse dokler jih ne zberemo zadostno število 
in lahko zahtevanlO nagrado. Tedaj jih vnovčimo v zameno za brezplačno darilo, ki 
j e  ena od vrst obnašanja, za katero verjamemo, da jo naša zbirka kupončkov 
opravičuje. "Tisto, kar je sodu izbilo dno" je bil nagradni kuponček. 

Resnejši primeri vključujejo živčni zlom, ko smo zbrali dovolj stresnih emocij , 
ali nenadno odp�)Ved z utemeljitvijo, da so nas pri podeljevanju napredovanj že 
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spet izpustili. Manj resni in dokaj pogosti primeri so izbruhi jeze zaradi občutka, da 
so ljudje vztrajno neprijazni do nas, ali hlinjenje bolezni ob enodnevnih odsotnostih 
z dela, ker "nas tako ali tako nihče ne ceni". Svoje kupončke lahko vnovčimo tudi 
za nagrade, kot je poseben večer zunaj ,  ki smo ga zaslužili po tako trdem delu, ali pa 
dodatna tortica kot nagrada za vse tiste dolgočasne nizkokalorične jedi, ki smo jih 
v tem času pojedli. 

Proces zbiranja kupončkov dobro ilustrira zgodbica o letalski potnici. Zamislimo 
si, da je ta letalska potnica poslovna ženska, ki potuje v kraj , kjer se nahaja glavni 
sedež korporacijskega podjetja. Z zbiranjem kupončkov začne že takoj , ko jo 
pokličejo na sestanek, ter nalepi kuponček povezan s frustracijo, ki jo začuti, ko 
izve, da mora na pot, in to prav v trenutku, ko se je nameravala posvetiti zaostalim 
zadevam v službi. Naslednji kuponček ji ponudi njena tajnica, ki ji ne uspe zagotoviti 
prostora na letalu v dopoldanskih urah, kot je bila načrtovala: namesto tega bo 
morala vstati ob petih, da bo prišla pravočasno na letališče. Doma je njen partner 
nejevoljen, ker bo dva dni odsotna, in tako lahko prilepi še en kuponček. Naslednjega 
jutra prepozno vstane (še več frustracije, usmerjene v budilko, ki jo je sama narobe 
nastavila). Hiti se oblačiti, potem ko jo je prebudilo zvonenje šoferja taksija, in 
pride na letališče v zadnjem hipu, ko je še možna prijava. Tam ni nobenih nosačev, 
da bi ji pomagali, vrsta pred okencem za prijave je dolga, prepozno je, da bi dobila 
sedež ob oknu, kavarna je zaprta. Letalo ne stoji ob letališkem pomolu, torej jo čaka 
še hoja po letališki pisti v dežju. ženska ima že polno knjigo kupončkov in išče 
priložnost, da jih vnovči. 

V tem trenutku jo stevardesa zaprosi, naj aktovko postavi pod sedež in ne na 
vmesni prostor med vrstami sedežev. Tedaj ženska izbruhne in se začne grenko 
pritoževati čez nesposobnost letalske družbe, čez premajhni prostor za shranjevanje 
ročne prtljage, čez neprijaznost jo osebja, ki njej ne bo kar tako ukazovalo in tako 
naprej . Kasneje se bo najbrž obžaluj oče spraševala, zakaj je tako izbruhnila, ko pa 
je vedela, da jo stevardesa želi le opozoriti na rutinske varnostne ukrepe. V tem 
trenutku pa je preveč zatopljena v vnovčevanje svojih kupončkov, da bi bila sposobna 
racionalnega razmišljanja. Trenutni izid je odvisen od tega, ali stevardesa razume 
koncept vnovčevanja kupončkov. Če je odgovor pritrdilen, bo prepoznala, da je 
izbruh povezan z dogodki, ki  so se zgodili prej , in bo s potnico taktno spregovorila 
o vprašanju varnosti . Če pa stevardesa tega koncepta ne pozna, bo izkoristila 
priložnost in vnovčila svojo lastno zbirko, h kateri je potnica ljubeznivo prispevala 
še zadnji manjkajoči kupon. 

Obstoji še kopica podobnosti med našo zbirko emocij in načinom, kako se lotevamo 
zbiranja  kupončkov. Nekateri izmed nas na primer zbirajo  le nekatere vrste 
kupončkov. Tako kot ljudje ne poberemo vsakega kupončka v trgovinah, ki jih 
redko obiskujemo, smo si med seboj različni tudi glede na dogodke, ki za nas 
predstavljajo vir emocionalnih kupončkov. Morda zbiramo le zelene kupončke 
zavisti, rumene kupončke ljubosumja, rdeče kupončke jeze in modre kupončke 
depresije. Ali pa se osredotočimo na kupončke, povezane z ljudmi, ki delajo napake, 
oz. s tistimi, ki nas pustijo čakati; morda pa nas zanimajo kupončki, ki so povezani 
z občutkom, da nas je nekdo zavrnil. Vsakdo ima svoja specifična nagnjenja. Če 
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zbiraleu "nestrpnosti" ponudijo "napako", je najbrž ne bo niti opazil. Morda pa jo 
bo namesto njega pobral zbiralec "napak", ki stoji v bližini, ter kuponček spravil v 
svojo lastno zbirko; v njegovih očeh .le vsaka "napaka" malomarnost, pa čeprav 
njega samega prav nič ne prizadene. Ce vidimo, da kolego javno okarajo, lahko 
sklenemo pobrati kuponček "jeze" namesto njega, čeprav on sam deluje popolnoma 
ravnodušno. 

Mnogi izmed nas vnaprej načrtujejo, kako bodo porabili svojo zbirko kupončkov. 
Pogledamo v katalog in se odločimo, za katero stvar jih bomo prihranili. Glede 
velikosti nagrade, ki jo želimo, se medsebojno razlikujemo. Nekateri hočejo kar 
čim hitreje vnovčiti in se pogodijo za relativno majhne nagrade. Drugi varčujejo 
zelo dolgo, saj hočejo zbrati dovolj kupončkov za res bogato nagrado. Lahko se 
odločimo za pogoste, manj intenzivne izbruhe tegobe ali pa čakamo, dokler ne 
najdemo opravičila za večji prelom v svojem življenju. Medtem pa lahko preživljamo 
čas tako, da sanjarimo o pričakovani nagradi ter si samega sebe zamišljamo v 
trenutku, ko bomo vnovčili prihranjene kupone. V glavi si vrtimo videoposnetek, v 
katerem se vidimo v akciji. V mislih si ponavljamo, kaj bomo rekli in storili "če mi 
nekdo to samo še enkrat naredi". 

Podobno je tudi z dodatnimi kupončki. Nekateri proizvajalci ponujajo dodatne 
kupončke ob nakupu nekaterih artiklov; podobno tudi mi lahko v nekaterih 
situacijah zberemo več slabih emocij . Naši reketi ustvarijo le en ali dva kupončka 
naenkrat; če naše zbiranje napreduje preveč počasi se lahko zgodi, da nezavedno 
povečujemo končni dobitek s tem, da se začnemo spuščati v resnejše spore z ljudmi, 
saj nam bodo le ti zagotovili zadostno število kupončkov, da bomo na en mah 
napolnili cele strani. 

Končna primeJjava pa zadeva pozitivne nagrade. Kupončki, ki jih podjetja izdajajo 
v komercialne namene, vnovčimo v zameno za darila, ki imajo za nas neko vrednost. 
Marsikatera naša zbirka kupončkov pa je povezana z nezdravimi izplačili. Celo 
zbirka zlatih kupončkov, ki jo zamenjamo za pozitivno nagrado, ima svoje slabe 
strani. Glavni problem predstavlja prepričanje, ki se za tem skriva, in ki se glasi: 
nagrado moram na nek način zaslužiti. To pa deluje v nasprotju z našo prirojeno 
spontanost jo.  Psihološko zdravje zahteva, da se svobodno odločamo, kaj bomo 
delali in kako se bomo obnašali: vse dokler bomo stvari počeli s prepričanjem, da si 
moramo nabrati dovolj izkušenj,  slabih ali dobrih, da opravičimo to, kar želimo 
početi, bomo omejevali svoje možnosti za avtonomno življenje. 

Razumevanje koncepta kupončkov nas usposobi, da zavržemo svoje zbirke. Raje 
se usmerimo v obravnavo vsake posamične situacije, ko se le ta pojavi; ko se zgodi 
nekaj ,  kar nam povzroča nelagodje, lahko to takoj prepoznamo in se pri priči 
odločimo za ustrezno akcijo. Tudi če se odločimo, da ne storimo ničesar, se še vedno 
lahko izognemo nepotrebnemu stresu, ki bi nam ga povzročilo nošenje nekoristnih 
občutkov s seboj v prihodnost. 
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Preg led moje zb i rke ku pončkov 
Na tej točki boste morda želeli pregledati svojo zbirko kupončkov: 

Koliko vrst kupončkov zbiram ? 
Katere(o) nagrade (o) imam v mislih? 
Koliko albumov potrebujem? 
Koliko mi jih še manjka, da bo(do) moj(i) album(i) poln(i) ? 
Kdaj nameravam vnovčiti kupončke ? 

in, kar je še pomembnejše:  
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Kako se bom odslej spoprijemal/a s situacijami, kot se pojavljajo, namesto da bi 
zbiraVa kupončke ? 
Kako bom zavrgeVla albume, ki sem jih že napolnil/a? 
Katere "varnostne ukrepe" bom uporabiVa, da nekdo, ki ima poln album, svojih 
kupončkov ne bi vnovčil na moji koži ? 

in, v interesu vaših odnosov z ostalimi: 

Kako se bom zadržal/a, da ne bi ponujal/a kupončkov drugim? (in obravnavaVa 
bom eno osebo naenkrat, da ne bom preobremenjenla Z dobrimi nameni) 
Katerih mojih pristnih odzivov, povezanih z mojimi čustvi in mišljenjem, bodo 
drugi deležni ? 

in končno 

Na kakšen način bom samega/samo sebe nagradiVa za svojo zavestno odločitev, 
da se odpovem tako nekoristnim navadam? 
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Četrto pog lavje  

Ose b n i  st i l i  

Va l ovne do lž i n e  

Uspešni na delu 

Naši osebni stili so načini, kako sebe predstavimo drugim. Sestavljajo jih dva 
elementa: obnašanje, za kakršnega se odločamo, in ki je opazno na zunaj ,  ter 
učinkovanje našega notranjega sistema prepričanj, mišljenja in čustvovanja na to 
obnašanje. Zunanje obnašanje pogosto deluje v soglasju z notranjimi sistemi, zato 
so osebni stili, ki jih drugi opazijo, skladni z naši notranjimi procesi. Ponekdaj 
svoje zunanje obnašanje uporabimo, da prikrijemo svoja notranja občutja. Včasih 
pa poskušamo skriti svoje notranje reakcije, toda le te "pricurljajo" na plano preko 
telesne govorice in drugih podobnih signalov, ki uhajajo našemu zavestnemu 
nadzoru. 

Zamislimo si za trenutek, da so ljudje radijski sprejemniki. Ko se premikamo 
okrog, smo naravnani na določeno valovno dolžino, na kateri tudi oddajamo. Drugi 
ljudje lovijo signale, ki jih oddajamo in si na osnovi tega oblikujejo svoje mnenje 
o nas. Vsakdo izmed nas ima določene priljubljene postaje, na katere se navadno 
naravnava. Ko pa ozavestimo valovno dolžino, ki jo oddaja neka druga oseba, 
sprejmemo nekaj trenutnih, morda celo nezavednih odločitev glede svojih 
pričakovanj o tem, koliko imamo s to osebo skupnega. Ali si vrti pop glasbo, medtem 
ko imamo sami raje klasično? Ali gleda dokumentarne oddaje, nas pa bolj pritegnejo 
novice? Prav ta posebna mešanica valovnih dolžin bo odločala o tem, ali bodo 
interakcije med nama uspešne ali ne. 

Spretni komunikatOIji hitro in natančno ugotovijo valovno dolžino druge osebe 
ter na svoji strani izberejo ustrezno valovno dolžino. Nespretni komunikatorji so 
neuspešni pri ugotavljanju ali pa izberejo neustrezno valovno dolžino, na kateri se 
bodo odzvali. Slabi komunikatorji se ne ozirajo na valovno dolžino druge osebe, 
ali enostavno pričakujejo, da se jim bo vsakdo prilagodil. 

Dorothy in Paul sta bila oba zadolžena za spremljanje poteka dela, zato sta imela 
na delovnem mestu veliko stikov z drugimi delavci, saj sta nadzirala proizvodnjo, 
kontrolo kvalitete, pakiranje in pošiljke. Običajno sta se oba odločala za vedro in 
prisrčno valovno dolžino ter vsenaokoli stresala brezskrbne pripombe in zabavne 
kratke anekdote. Večina delavcev se je veselila njunega obiska. 

Mark je bil delovodja. Z razliko od Dorothy in Paula je bil precej mrk - njegova 
valovna dolžina je bila polna depresivnih novic o vsem, kar je nekoč šlo in še gre 
narobe, ter o tem, kaj se bo skoraj zanesljivo sfižilo v bližnji prihodnosti. 

Ko je Dorothy imela opravka z Markom, je zamenjala valovno dolžino. Namesto 
običajnega je uporabila stil, ki je ustrezal dokumentarni raziskovalni oddaji. Da je 
dobila informacije, ki jih je potrebovala, je postavila veliko vprašanj . Poskrbela je, 



Osebni stili 5 1  

da s e  j e  Mark osredotočil l e  na dejstva i n  j e  pazila, da se ne bi zapletla v pogovor o 
Markovih rnračnih pogledih na delovno življenje. 

Paul ni bil tako spreten. Med razgovorom z Markom je ostajal na svoji prešerni 
valovni dolžini. Še več, Paul se je namenoma obnašal še bolj vedro in sproščeno in 
se po svojih najboljših močeh trudil, da bi razvedril še Marka. Ni mu uspelo, seveda. 
Mark se je še huje pritoževal in Paul je bil zaradi tega večkrat potrt. In vedno je 
porabil toliko časa, da je od Marka dobil informacije, ki jih je potreboval ! . 

Čeprav imamo vsi na razpolago radijsko opremo, ki je načeloma zelo podobna, je 
vsi ne uporabljamo v polni meri. Nekateri ljudje se bolj ali manj stalno naravnavajo 
na eno postajo. S tega lahko sklepamo na neko določeno stanovitnost; ljudje vedo 
"na čem stojijo z nami". Je pa tudi res, da to močno omejuje našo sposobnost 
kompetentnega kumuniciranja z ljudmi. Dobro se razumemo le s tistimi, ki se že 
nahajajo na odgovarjajoči valovni dolžini oz. s tistimi spretnimi posamezniki, ki so 
se pripravljeni potruditi in se naravnati na določeno, nam ustrezajočo dolžino. 
Večina izmed nas pozna koga, ki pripada tej skupini - osebo, katere vedenje je 
predvidljivo in neomajno in ki pričakuje od drugih, da jo sprejmajo takšno, kot je. 
To je v redu vse dokler smo se · pripravljeni posebej potruditi, da bi se s takim 
človekom razumeli, ne obeta pa veliko, kar zadeva njegove spretnosti v medosebnih 
odnosih. 

Druge vrste težava se pojavlja pri ljudeh, ki niso jasno naravnani na eno valovno 
dolžino. Morda menjajo postaje tako pogosto, da ne moremo presoditi, katera bi 
bila najboljša izbira na naši strani. Ta hip so resni, naslednji hip polni smisla za 
humor, nato spet žalostni. . . .  Kako naj izberemo ustrezen način odzivanja? Ali ga 
lahko spreminjamo dovolj hitro, da se prilagodimo njihovemu tempu? Včasih je 
zamenjava lahko zelo dramatična, na primer ko nas nekdo, ki je doslej postavljal 
racionalna vprašanja v zvezi z našim mnenjem o novi politiki firme, nenadoma 
jezno obsodi, češ da nismo dovolj predani ali da so naša prepričanja zastarela. 

Kot se rado dogaja s pravim radijskim sprejemnikom, včasih posameznik gumb 
za naravnavo na posamezne postaje obme tako, da ni pravilno nastavljen na eno 
postajo. To pomeni, da lovimo popačen signal. Istočasno lovimo več valovnih 
dolžin naenkrat, nobena od njih pa ni dovolj razločna, da bi jo jasno slišali. Spet se 
znajdemo v zadregi glede odločitve, kateri odziv bi bil najboljši. 

Drug pogost problem predstavlja posameznik, ki med eno interakcijo sicer ostane 
na eni valovni dolžini, a se v različnih časih odloča za različne valovne dolžine. To 
so tisti ljudje, s katerimi nihče ne želi imeti opravka, saj nikoli ne veš, kakšno bo 
njihovo razpoloženje. Enkrat so prijazni, drugič te ignorirajo. Ali pa se nekega dne 
nestrpno odzovejo, drugič pa želijo s teboj poklepetati ravno takrat, ko imaš veliko 
dela. Včasih se zalotimo pri misli, da bi bilo laže, če bi bili ves čas slabe volje - bi 
vsaj vedeli, kaj lahko od njih pričakujemo. 

Razlikujemo lahko pet valovnih dolžin, ali glavnih stilov, ki jih uporablja večina 
ljudi. Te valovne dolžine so naša ego stanja - naši sistemi prepričanj, mišljenja in 
čustvovanja, ki se kažejo na različne načine. Slika 4. 1 je diagram ego stanj . Možnosti 
so sledeče: 



52 

Odrasl i  

Uspešni n a  delu 

Nadzorujoči Starš - obnašanje v stilu 
resničnega starša je lahko ustrezno, ko 
postavljamo pravila, ko smo odločni 

Negujoči Starš - obnašanj e v stilu 
resničnega staršaje ustremo, ko za nekoga 
skrbimo in ga negujemo 

Odrasli - obnašanje v stilu odraslega je 
ustrezno, ko delamo skupaj s sodelavcem, 
pri čemer se obnašamo logično in 
razrešujemo probleme 

Prilagojeni Otrok - vljudno obnašanje, 
kot so nas učili, ko smo bili še otroci, 
spoštljiv odnos 

Naravni Otrok - naravno obnašanje, kot 
takrat, ko smo bili otroci, prij aznost, 
kreativnost 

Slika 4. 1 Osebni stili 

Imena ego stanj so le označba - ne nanašajo se na prave otroke, starše ali odrasle, 
kot bomo videli v nadaljevanju. Da bi vam pomagala ločevati med označbo in 
resnično stvarjo, bom omačbe pisala z veliko začetnico - tako je Starš ego stanje, 
starš pa resnična oseba, ki ima otroke; Otrok je ego stanje, otrok pa je zelo mlada 
oseba. 

Vsakdo izmed nas razpolaga z vsemi petimi ego stanji ali valovnimi dolžinami. 
Res paje, da vsakega izmed njih ne uporabljamo v enaki meri. Drugi ljudje presojajo 
o naši "osebnosti" na osnovi tega, koliko vsakega ego stanja izkazujemo. Kot sem 
opisala v prvem poglavju (giej sliko 2. 1 Označevanje naravnanosti), si drugi ustvarijo 
sliko o nas z opazovanjem valovnih dolžin, na katerih se nahajamo - to lahko 
počnejo v daljšem obdobju, tako da dobijo uravnoteženo sliko - lahko pa se tudi 
odločijo za naglo presojo na podlagi ego stanja, ki jim ga predstavimo v prvih 
minutah stika. 

Če želimo ustvariti dober začetni vtis in postati spretnejši pri ravnanju z drugimi 
ljudmi, moramo graditi na tem, da ojačimo svoje zavedanje različnih valovnih 
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dolžin. Če odkrijemo kako pomanjkljivost, moramo zavedno povečati obseg svojih 
opcij . Ko boste nadaljevali z branjem, poskusite moje opise povezati s svojimi 
lastnimi izkušnjami oz. z vami samimi. Na koncu boste ugotovili, ali morate posvetiti 
posebno pozornost izpopolnjevanju uporabe specifičnih valovnih dolžin, da bi 
dosegli bolj uravnoteženo paleto pristopov. 

Na ravn i Otrok 
Na svet pridemo v ego stanju Naravnega Otroka. V tem stanju izkazujemo svoja 

pristna čustva, dajemo ljudem vedeti, da imamo svoje potrebe, ter delujemo 
nagonsko. Kot otroci svoje komuniciranje omejujemo na jok in gruljenje, vendar 
obvladamo načine sporočanja odraslim, da nekaj potrebujemo. Kmalu temu dodamo 
celo vrsto drugih emocij, vključno z zadovoljstvom, smislom za humor in frustracijo, 
ko ne uspemo doseči tega, za kar si prizadevamo. Zbudi se radovednost, še posebej 
takrat, ko se začnemo premikati naokrog in raziskovati svet. Začenjamo kazati 
ustvarjalnost, saj iz vsakdanjih predmetov ustvarjamo igrače, na primer takrat, ko 
nam lonec služi kot boben. Morda nas morajo celo zaščititi pred učinki naše 
radovednosti in ustvarjalnosti, recimo takrat, ko se hočemo igrati z vžigalicami. 

Kot majhni otroci smo izrazito sposobni prijaznosti in vdanosti. V tej starosti 
imamo druge ljudi brezpogojno radi; nismo se še naučili opreznosti. Opazujmo, 
kako majhni otroci sprejemajo drug drugega, pa tudi tujce in potepuške pse: ko se 
jim nekdo približa, so videti veseli in vznemirjeni. Karkoli nam bo v odraslih letih 
ostalo od te odprte prijaznosti, bo predstavljalo pomembno plat naše osebnosti. 

Izbira valovne dolžine Naravnega Otroka je smotrna takrat, ko presodimo, da je 
ustrezno druge seznaniti s tem, kako se počutimo. Tedaj jim bomo pokazali pristno 
veselje, ki ga občutimo v njihovi družbi, svojo prijaznost, navdušenje, da lahko z 
njimi delamo. To je tudi valovna dolžina, na kateri dajemo ljudem vedeti, da smo 
jezni ali žalostni - če so to seveda pristna čustva in ne reketi, opisani v tretjem 
poglavju. 

Naš Naravni Otrok je še posebno uporaben, ko imamo opravka s strankami, saj 
bomo lahko res uživali v tem, da jih postrežemo. Obstoji  namreč velika razlika med 
kakovostjo pozdrava, kot ga izusti Naravni Otrok, ter med bledo imitacijo le tega, ki 
jo da od sebe nekdo, ki "le opravlja svoje delo". To bo še posebej pomembno pri 
izbiri osebja v organizacijah, ki nudijo usluge, kot nam ilustrira sledeči primer. 

Postopek zaposlovanja novega osebja za delo pri okencih za prijavo potnikov v 
eni od velikih letalskih služb je vključeval teste učljivosti. V okviru tega procesa so 
prosilce za službo seznanili le z delom njihovih dolžnosti, nakar so opazovali, kako 
dobro so opravljali svoje naloge. Odkrili so, da je uspešno opravljen test učljivosti 
navadno vodil do uspešnega opravljanja celotnega izobraževalnega tečaja. Dobro 
opravljeni tečaj pa je dokaj zanesljivo napovedoval uspešnost pri opravljanju te 
službe. 

Prosilcem so najprej pokazali, kako naj opravijo prijavo potnika, nato so jih 
prosili, naj postopek opravijo sami. Le ti so nato pregledali vozovnico, vnesli podatke 
v terminal, pritrdili listek na prtljago, stiskali prepustnice za vkrcanje in tako naprej . 
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Opazovalci so spremljali, ali so si kandidati zapomnili pravo zaporedje in ali niso 
pri tem nič izpustili. Poudarek je bil na tehnični kompetenci, zato so preizkus uspešno 
opravili tisti kandidati, ki so naredili vse, kar jih je inštruktor naučil. 

Kljub temeljitemu postopku selekcije omenjena letalska družba ni slovela po 
tem, da dobro skrbi za svoje stranke. Raziskave so pokazale zanimive rezultate: 
osebje pri okencih za prijavo je na potnike gledalo kot na nujno zlo - uslužbence je 
skrbelo predvsem to, ali jim bo potnik povzročal težave pri pravilni izpeljavi 
celotnega postopka. Da bi izboljšali svojo podobo na področju skrbi za stranke, so 
bile v letalski družbi potrebne velike spremembe kriterijev pri izbiri osebja. Osebje 
pri okencih za prijavo potnikov je moralo uporabljati več obnašanja Naravnega 
Otroka. 

Teste učljivosti so obdržali, opazovalci pa so spremenili postavke, na katerih je 
temeljilo ugotavljanje sposobnosti kandidatov. Osredotočili so se na vprašanje 
odnosa kandidov do potnikov. Ali so se nasmehnili, vzpostavili očesni kontakt, se 
na potnika obrnili z njegovim imenom? Kandidata, ki je izpustil del zaporedja v 
postopku, lahko usposobijo z drilom, da postopek opravi avtomatično. Nobeno 
izobraževanje pa človeku ne vcepi pristne prijaznosti. Učiti ljudi z drilom, da se 
nasmihajo strankam, je vprašljivo, saj bo rezultat gotovo hlinjen videz. Veliko bolj 
smiselno je zaposlovati ljudi, ki imajo v sebi veliko Naravnega Otroka. 

V Naravnem Otroku ljudem, ki jim zaupamo, damo vedeti, kdaj smo razočarani 
ali jezni, ker se stvari niso iztekle tako, kot smo si želeli. Ne skrivamo ali zanikamo 
žalosti ob nesrečnih dogodkih v našem življenju. Ta odkritosrčnost nam omogoča 
vzpostavljanje tesnih odnosov z ljudmi, ki so veseli tega, da resnično vedo, kako 
dejansko čutimo. 

To je tudi ego stanje, potrebno za pristno možgansko vihro, saj smo v njem najbolj 
ustvarjalni in si lahko izmišljujemo ideje, ki niso del naših izkušenj. Mnoge izmed 
najboljših idej se pojavijo šele takrat, ko se vrnemo k otroškemu načinu gledanja na 
stvari, brez vnaprej ustvarjenih in rigidnih pogledov na to "kako smo to vedno 
počeli". Drug pozitivni vidik tega načina je naša pripraVljenost, da postavljamo 
vprašanja in izražamo svojo radovednost, ne da bi čutili potrebo po pretvarjanju, da 
vemo več, kot je dejansko res. 

Res pa je, da obstoji v zvezi z Naravnim Otrokom potencialen problem. Če 
preživimo preveč časa v tem stanju, tvegamo, da nas drugi proglasijo za nezrele, 
otročje ali pretirano čustvene. Zelo malo verjetno je, da se bomo posvetili resnemu 
delu in se odpovedali zabavi. Tak vtis namreč puščamo pri ljudeh. Naša pretirana 
ustvarjalnost se drugim morda zdi brez stika z resničnim svetom. Naša neponarejena 
prijaznost se drugim zazdi "preveč v redu, da bi bila lahko pristna" in morebiti smo 
na nek način naivni, če pričakujemo, da nam jo bodo drugi vračali. Res je tudi, da ni 
vedno primerno kazati svojih pristnih čustrev - pričakovati, na primer, da bo stranka 
sočustvovala z nami ob izgubi hišnega ljubljenčka, lahko ima nasproten učinek od 
pričakovanega, če stranka ne pričakuje drugega kot hitro postrežbo. 
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Pri lagojen i  Otrok 
že v otroških letih se naučimo, da Naravni Otrok ni vselej na mestu. Čutimo, da 

imajo odrasli določena pričakovanja v zvezi z nami in se po najboljši moči trudimo, 
da bi jih izpolnili. Še preden se naučimo govoriti, sprejemamo sporočila iz načina, 
kako nas odrasli držijo v rokah ter iz tona njihovega glasu. Kasneje nam povedo, 
kako želijo, da se obnašamo, ter nas kaznujejo oz. nagrajujejo za določena dejanja. 
Mi si zapominjamo vsa ta vodila ter začnemo z izgradnjo alternativnega ego stanja 
Prilagojenega Otroka. Ta različica vedenjskih vzorcev nam nato omogoči, da se 
prilagajamo zahtevam družine in družbe. 

Glede na kulturno okolje, ki mu pripadamo, se naučimo reči "hvala" in "prosim", 
enostavnih pozdravnih ritualov, jedenja z nožem, vilicami, paličicami ali jedenja z 
desno roko. Naučimo se spoštovati starejše od nas, pomagati starejšim gospem nositi 
težke torbe. Z drugimi besedami, pridobimo spretnosti vljudnega ravnanja z drugimi 
ljudmi in družbeno sprejemljivega obnašanja. 

Lahko celo osvojimo nekatera na spol vezana sporočila, ki pripadajo naši kulturi. 
Fantom je navadno dovoljeno kazati jezo, za izkazovanje žalosti pa se iz njih 
norčujejo. Le ti lahko zrastejo z odločitvijo, da bodo kazali le agresijo, ne pa nežnosti. 
Dekleta bodo najbrž deležna prav nasprotnega programiranja in bodo kot odrasle 
ženske planile v jok v situacijah, ko bi bila pristen odziv jeza. V tretjem poglavju 
sem razložila, da so to lahko reketi, ali nadomestna čustva. Upoštevanje valovnih 
dolžin ali ego stanj pomeni, da preprosto uporabimo drugačen okvir za razumevanje 
dogajanja. 

Starši nas "učijo" teh nadomestnih vzorcev z najboljšimi nameni. Vedo, da bodo 
do fantov, ki se jokajo, v šoli nasilni. Punce, ki se jezno pretepajo, kaznujejo, za 
fante, ki se pretepajo, pa učitelji le ugotavljajo, "da so fantje pač fantje". Na žalost 
majhen otrok to dobronamerno programiranje ponotranji na način, ki ovira njegovo 
sposobnost izražanja pristnih čustev. 

Ko se v starejšem obdobju selimo v Prilagojenega Otroka, dokazujemo, da 
poznamo pravila obnašanja. Sedaj te reči že potekajo skoraj v celoti avtomatično, 
zato se jih komaj zavedamo. Če smo Angleži, se opravičimo, ko se nekdo zaleti v 
nas, se lepo postavljamo v vrsto in se ne pogovatjamo s tujci. Na delu smo posebej 
vljudni do strank in do nadrejenih. Upoštevamo pravila v zvezi z načinom oblačenja 
in videzom, ki jih postavlja organizacija, v katero smo vključeni. Prilagajamo se na 
različne načine, da smo za druge ljudi sprejemljivi in vodljivi. 

Osebje mednarodne hotelske družbe je potrebovalo veliko količino obnašanja  
Prilagojenega Otroka. Tako kot v večini večjih hotelov, so  od delavcev pričakovali, 
da nosijo uniforme in da vzdržujejo eleganten videz, ki bo pripomogel k dobremu 
imenu hotela. Razlogi v prid nošenja uniforme so bili tehtni. Gostje so laže 
prepoznavali osebje, ko so želeli poizvedovati po običajnih rečeh, pa tudi v nujnih 
primerih. V kuhinji  je uniforma ščitila hrano - kuhatjevo pokrivalo je zagotavljalo, 
da ne bodo v juhi plavali lasje. Če bi ne premoglo dovolj obnašanja Prilagojenega 
Otroka, osebje ne bi dajalo snažnega videza in ne bi naredilo dobrega vtisa; lahko 
bi se zgodilo, da posamezniki ne bi nosili predvidenih delov uniforme ali da bi 
onesnažili hrano, s katero so rokovali. 
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Tudi pri njihovem začetnem odzivu ob srečanju z gosti so delavci potrebovali 
obnašanje Prilagojenega Otroka. Ljudje pričakujejo od hotelskega osebja, da je 
ustrežljivo in vljudno, ter da se je pripravljeno v vsakem primeru potruditi. Se 
posebej takrat, ko veliko plačajo, ljudje pričakujejo ustrezno raven spoštljivosti. 
Nekateri se ne bodo dobro odzvali, če se bo hotelsko osebje obnašalo pretirano 
prijateljsko in premalo služabniško. 

Ce pa pretiravamo z obnašanjem Prilagojenega Otroka, pri drugih ustvarjamo 
vtis, da nam primanjkuje samozavesti. Ne bodo nam zaupali odgovornosti in morda 
se bomo le s težavo otepali nerazumnih zahtev s strani sodelavcev in strank. 
Primanjkuje nam veščin asertivnosti in s tem, ko posvečamo preveč časa prilagajanju 
tujim pričakovanjem, ustvarjamo vtis pretirane pokornosti. Morebiti smo zrasli s 
sporočilom, "naj bo otroke videti, a ne slišati" in sedaj na sestankih sedimo tako 
tiho, da se kasneje nihče ne spomne, ali smo bili prisotni ali ne. Kot bi bili nevidni, 
nikoli nikogar ne vznemirimo, namesto tega nas enostavno spregledajo. 

Po drugi strani pa smo se lahko v otroštvu naučili v preveliki meri kompenzirati 
in sedaj izpademo agresivni in uporni. Le to se lahko pokaže v značilni različici 
tega ego stanja, Upornemu Otroku. Gre za posebno obliko Prilagojenega Otroka, ko 
dajemo videz, da smo odločeni početi nasprotno od tega, kar od nas pričakujejo. V 
tem primeru lahko izpademo težavni, ne da bi za to imeli razlog, naše nasprotovanje 
pa drugi enostavno odpišejo kot le še enega od vrste poskusov, da bi začeli prepir. 
Upor je prav tako prilagajanje, saj se čutimo prisiljene delovati na tak način, namesto 
da bi svobodno izbirali med različnimi možnimi obnašanji. 

Na delovnem mestu se pogosto pojavijo težave, če smo zrasli z različnimi načini 
prilagajanja kar zadeva vzorce govorjenja. Nekateri med nami skačejo v besedo 
drugim, da pokažejo svoje zanimanje za to, kar drugi govorijo. S tem ne mislimo 
govorečega zaustaviti. Naši komentarji pogosto prihajajo iz Naravnega Otroka in 
označujejo naše navdušenje. Spet drugi med nami pa imajo trdno ukoreninjene 
vzorce Prilagojenega Otroka, ki od njih zahtevajo, da so tiho, dokler druga oseba ne 
zaključi s svojim govorom. Najbrž verjamejo, da je nevljudno prekinjati. Postavite 
skupaj "govornika" in "poslušalca" in imeli boste vse potrebno za farso: vsakič, ko 
bo "govornik" pokazal navdušenje, bo "poslušalec" nehal govoriti, saj se mu bo 
zdelo, da ga prekinjajo; in vsakič, ko bo "govornik" povedal nekaj pomembnega, 
bo razočaran, saj "poslušalec" ne bo pokazal nobenega navdušenja!  

Neg ujoči Sta rš 
V zgodnjem otroštvu v določenem trenutku spoznamo, da bomo nekega dne tudi 

sami odrasli. Na to se začnemo pripravljati tako, da v največji možni meri posnemamo 
vse, kar počno odrasli okrog nas. Velik del tega predstaVlja skrb za druge. Oni nas 
oblačijo, tolažijo, ko nam je hudo, pripravljajo nam hrano. Tudi mi začnemo delati 
isto, po naši najboljši moči, za naše punčke, hišne ljubljenčke ali mlajše bratce in 
sestrice. Morebiti opazimo, da odrasli počnejo podobne stvari za druge odrasle in 
ne le za otroke. Če se to ne zgodi, lahko odrastemo s prepričanjem, da je tako 
negovanje omejeno le na otroke. 



Osebni stili 57 

Kot odrasli ljudje potrebujemo svoje ego stanje Negujočega Starša v trenutkih, 
ko je ustrezno, da poskrbimo za druge. Morebiti je potrebno novemu članu osebja 
razkazati prostore, ali pa nas nekdo, ki se spopada s težko nalogo, potrebuje, da ga 
pomirimo. Ko nekdo prejme slabe novice, potrebuje sočutno besedo, kolegu pa, ki 
preveč dela in potrebuje sprostitev, prinesemo skodelico kave. 

V številnih organizacijah je komaj dovolj Negujočega Starša, da ljudje po njem 
posežejo, ko ga potrebujejo. To ego stanje pogosto zmotno povezujejo z ženskim 
spolom. To pa veIjetno zaradi tega, ker med našim odraščanjem pogosteje opažamo 
matere, ki se tako obnašajo, kot pa očete (stanje se na srečo spreminja, saj moški in 
ženske spoznavajo, da ni smotrno moškim odrekati radosti, ki izhajajo iz zbliževanja 
z ljudmi). 

Pomanjkanje Negujočega Starša v organizaciji postane še bolj opazno, ko pride 
do odpuščanj. To je čas, ko skoraj vsakdo potrebuje nekaj dodatne skrbi, celo tisti, 
ki ne tvegajo izgube delovnega mesta. Raven stresa je visoka in veIjetno je, da se 
bodo ljudje vrnili v obnašanje Naravnega ali Prilagojenega Otroka, kot bi iskali 
nadomestno mater ali očeta, ki bi poskrbela zanje. Negujoči vodje v takih trenutkih 
organizirajo svetovanje, saj spoznajo, da delavci začasno potrebujejo dodatno 
podporo. Organizacije, ki ta vidik zanemarijo, ustvarijo nove težave, tako zaradi 
slabega imena, ki si ga pridobijo, ko se odpuščeni delavci pritožijo svojim sosedom 
in prijateljem, kot zaradi izgube poguma in zaupanja pri tistih delavcih, ki ostanejo. 

Srečali boste tudi ljudi, ki pretirano uporabljajo to ego stanje. Ti ljudje vas bodo 
zadušili s skrbjo. Tekali bodo okrog vas, kot bi se sami ne bili sposobni znajti. 
Vztrajali bodo celo, da delo opravijo namesto vas. Težko boste zavrnili njihovo 
pomoč, saj vam bodo tako nedvoumno kazali, da želijo biti koristni. Ko se to dogaja, 
se ljudem odreka priložnost, da razvijejo svoje lastne spretnosti. 

Morda se spominjate, kako je bilo, ko ste začeli delati. Dodelili so vam navidezno 
preprosto delo, pri katerem ste morali uporabljati del opreme, ki ga dotlej niste 
poznali. Recimo fotokopiranje. Ko ste to počeli, je v stroju zmanjkalo papiIja. 
Pritekel je prenapeti Negujoči Starš in v stroj vložil papir. Na žalost pa vam ni 
razložil, kako lahko to sami opravite. Ko je spet zmanjkalo papiIja, ste morali 
ponovno prositi za pomoč. Ljudje, ki so stali tam zraven, so bili presenečeni, koliko 
časa potrebujete, da se naučite uporabljati kopirni stroj! Pristop Negujočega Starša 
je bil v tem primeru neustrezen - namesto tega vam bi morali omogočiti, da sami 
poskusite vložiti papir v stroj. 

Nadzorujoči Sta rš 
Poleg Negujočega Starša razvijemo še ego stanje Nadzorujočega Starša. Tudi to 

naredimo na podoben način, s posnemanjem odraslih. Iz opazovanja odraslih se 
naučimo, da je eden od načinov skrbi za druge postavljanje pravil in določanje mej. 
Na ta način jih zavarujemo in poskrbimo, da se naučijo pravilnega obnašanja. Starši 
to počnejo za svoje otroke, ko jih zaustavijo pri početju nevarnih reči, ko jih 
opozaIjajo, naj se ne družijo z neznanimi ljudmi, ko svojim upornim najstnikom 
določijo uro, ko morajo biti doma. 
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To ego stanje uporabljamo, ko je potrebno, da smo odločni. V organizacijah bi se 
lahko izognili mnogim disciplinskim postopkom, če bi se vodje zgodneje odločali 
za uporabo Nadzorujočega Starša, se pravi, če bi jasno razložili, kaj od delavca na 
določenem delovnem mestu pričakujejo in kaj naj delavec spremeni, da bo tem 
zahtevam zadostil. Odločnost je ustrezna tudi pri ravnanju s sodelavci ali strankami, 
ki se poskušajo nepošteno OkOlistiti. Če odločno odklonimo, da bi opravili delo 
namesto njih ali da bi jim naredili usluge, ki jih pogodba ne predvideva, ravnamo 
mnogo spretneje, kot če užaljeno privolimo. 

Če s tem ego stanjem pretiravamo, dajemo vtis gospodovalnosti in prevzetnosti. 
To se zgodi, ko vztrajamo na tem, da se delo opravi po naših zamislih, čeprav 
obstojijo druge opcije, ki bi se prav tako dobro obnesle. Ko vsiljujemo pravila, ki 
temeljijo prej na našem prepričanju, kot na resničnih zahtevah določene naloge, si 
nakopljemo zamero. Če ljudem ukazujemo, kot bi bili otroci, ne bodo navdušeni 
nad nami in našimi pravili. Pravzaprav bomo prej spodbudili upor kot poslušnost. 

Tudi tu se lahko pojavijo razlike med spoloma. Več obnašanja Nadzorujočega 
Starša pričakujemo pri moških kot pri ženskah. Le to celo povezujemo z določenimi 
poklici, tako da je naša domišljijska podoba ženske v vlogi miličnika precej različna 
od podobe moškega v istem poklicu. Popolnoma enaka dejanja - na primer, ko 
nekdo odločno izrazi mennje - razlagamo dokaj različno: moški je odločen, ženska 
vsiljiva, najstnik pa trmast! 

Od rasl i 
Odrasli je ego stanje, ki ga uporabljamo, ko smo logični in racionalni. že kot 

majhni otroci začnemo razumevati vzroke in posledice. Ko ropotuljico spuščamo z 
vozička na tla, nam jo odrasli pobirajo in vračajo. Ko steklenico preveč nagnemo in 
uide pijača čez rob kozarca, se naučimo, da moramo steklenico prijeti drugače, če ne 
želimo politi pijače. Naučimo se tudi, da se je potrebno zateči h kompromisom: če 
se želimo peljati na bratovem kolesu, imamo več možnosti, da to dosežemo, če bratu 
ponudimo, da mu za nekaj časa posodimo kaj svojega. 

Svojo sposobnost racionalnega razmišljanja razvijemo na več ravneh, tako da 
lahko razumemo naš notranji in naš zunanji svet. Naučimo se veščin reševanja 
problemov in sprejemanja odločitev. Kasneje v življenju postanejo te stvari zelo 
pomembne. Naučimo se tehtati prioritete in izbirati med nasprotujočimi si zahtevami 
in omejenimi sredstvi. Upoštevati moramo svoja čustva in čustva ostalih, pri tem pa 
ne smemo pozabiti na cilje in na praktične vidike. 

V organizaciji, kjer so načrtovali in izdelovali naftne ploščadi, so zaposleni v 
skupinah za projektiranje potrebovali veliko ego stanja Odraslega. Večino svojega 
časa so se dogovarjali o strategijah in reševali probleme. V načrtovalni fazi so morali 
biti zelo logični, morali so upoštevati celo vrsto potencialnih tveganj . V fazi gradnje 
so morali pogosto najti načine, kako ravnati v določenih krajevnih danostih. Niso si 
smeli privoščiti prevelike ustvarjalnosti - vsako zamisel so morali temeljito pregledati 
in analizirati. Napačno ravnanje bi lahko imelo uničuj oče posledice za okolje in za 
delovno organizacijo. 
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Tu je na mestu opozorilo. Če preveč časa preživimo v ego stanju Odraslega, bomo 
dajali videz dolgočasnega in pedantnega človeka. Situacij ni vedno potrebno 
analizirati. Včasih nam intuicija in izkušnje iz preteklosti nudijo boljšo osnovo za 
naše odločitve. Zamislite si, kako Odrasli učinkuje na nekoga, ki pripoveduje šale, 
sogovornik pa medtem poskuša analizirati njihovo poanto. Če smo logični glede 
vsake stvari, dajemo vtis robota. Če nam primanjkuje značilnosti ostalih štirih ego 
stanj , nas bodo drugi le težko spoznali in imeli radi. 

Razpo laganje z ego stanj i 
Vsakdo izmed nas ima na razpolago vseh pet ego stanj ali osebnih stilov. Res pa 

je, da tekom let katerega izmed njih čedalje manj uporabljamo. Vozimo po utečenih 
tirnicah ter ponavljamo ene in iste stvari, ki so se v preteklosti dobro obnesle. Tako 
po nepotrebnem omejujemo svojo izbiro. 

Da so vam različna ego stanja na razpolago, lahko prav preprosto preverite. 
Pomislite na situacije, v katerih sedaj prepoznate uporabo posamičnega ego stanja. 
Nato razmislite, kako pogosto se te situacije pojavljajo. Tako lahko izdelate egogram, 
enostaven stolpičast diagram, ki prikazuje relativne deleže časa, ki ga preživite v 
vsakem ego stanju. Če niste zadovoljni z razpodelitvijo vseh petih stilov, lahko z 
vadbo v primernih situacijah načrtujete večjo uporabo določenih ego stanj . 

Prvi korak: identifi kacija lastn i h  ego sta nj 
Pomislite na dogajanje, v zvezi s katerim vam je sedaj jasno, da ste bili v določenem 

ego stanju. Isto ponovite za vsakega od petih osebnih stilov, kot smernice pa 
uporabite sugestije, ki vam jih v nadaljevanju navajam. 

Ko se spomnite nekega dogajanja, si ga poskusite čim natančneje priklicati v 
spomin, identificirajte svoje obnašanje, občutke, ki so vas takrat navdajali, vse, kar 
ste slišali in videli, početje in besede drugih ljudi itd. Namen tega je, da izkušnjo 
"zabeležite", tako da boste v prihodnosti laže identificirali ego stanja, ki jih boste 
uporabljali. 

Nadzorujoči Starš: 
Spomnite se prilike, ko ste drugo osebo usmerili, naj se obnaša na določen način, 
na primer tako, da ste rekli: "Narediti moraš takole . . .  ", ali da ste ji svetovali, kako 
pravilno ravnati. 

Negujoči Starš: 
Opišite situacijo, ko ste "skrbeli " za drugo osebo ali jo negovali, na primer tako, 
da ste ji prinesli skodelico kave, ko je bila utrujena, izrazili sočutje ali jo 
opogumljali pri reševanju nekega problema. 
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Odrasli: 
Spomnite se na čas, ko ste zbirali informacije, na osnovi katerih ste potem sprejeli 
odločitev, na primer pri izbiri tečaja, ki ste se ga nameravali udeležiti ali pri 
nakupu avtomobila. 

Prilagojeni Otrok: 
Pomislite na nekaj, kar počnete zato, ker drugi to od vas pričakujejo ali se jim to 
zdi samoumevno, na primer to, da pridržite vrata ali se z nekom vljudno 
pogovarjate. 

Naravni Otrok: 
Na kakšen način se sprostite in uživate ? Kateri vidiki vašega dela se vam zdijo 
najbolj stimulativni ?  

Drug i  korak: narišite si  svoj egog ra m 
Odločite se, ali hočete obravnavati svoj vzorec osebnih stilov v določenem okolju, 

kot je na primer delovno mesto oz. družina. 

Nato narišite svoj egogram. Višina stolpcev naj odraža različne deleže časa, ki ga 
po vaši presoji preživite v vsakem ego stanju. Končni rezultat bo podoben Sliki 4.2, 
le da bo odražal vaše lastno razmerje. 

Po želji lahko egogram dopolnite tako, da narišete egogram tudi pod črto - stolpec 
nad črto naj odraža pozitivno uporabo nekega ego stanja, stolpec pod črto pa 
negativno uporabo istega ego stanja. 

pri izdelavi egograma bodite popolnoma pošteni - egograma ni treba pokazati 
nikomur! 

Odrasli 

Prilagojeni Otrok 
Nadzorujoči 

Starš 
Naravni Otrok 

Negujoč; Starš 

Slika 4.2 Egogram 
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Tretj i kora k: načrtova nje spre m e m be 
Če ste zadovoljni z razmerjem, ki ga izraža vaš egogram, lahko ta korak spustite. 

Večina ljudi pa pogleda vzorec in ugotovi, da bi lahko bili bolj učinkoviti, če bi 
zmanjšali uporabo nekaterih ego stanj in povečali uporabo drugih. 

Najučinkovitejši način spreminjanja vzorca je, da se osredotočimo .na tisto stvar, 
ki je želimo več. To velja tudi takrat, ko si v resnici želimo zmanjšati svojo uporabo 
določenega stila. Razlog za to najdemo v tem, da ljudje navadno naredimo tisto, o 
čemer razmišljamo, in sicer tudi takrat, ko razmišljamo o tem, kar ne želimo narediti ! 
Če vam rečem: "Karkoli boš počel, ne razmišljaj o zajčkih", se boste zalotili pri 
razmišljanju o zajčkih! Veliko nesreč na avtocesti se pripeti, ker se ljudje zaletijo v 
avtomobile, ki so ustavljeni na odstavnem pasu - ljudje namreč težimo po tem, da 
peljemo v smer, v katero gledamo, pa čeprav zavestno vemo, da tega ne želimo 
početi. 

Usmerjanje v to, kar želimo početi, je učinkovito tudi zato, ker je pri posamezniku 
"skupna količina energije" vseh petih ego stanj konstantna. Na razpolago imamo le 
določeno količino časa, ki ga lahko porazdelimo med posamezna ego stanja. To 
pomeni, da bo imela sprememba pri enem ego stanju odgovarjajoči učinek pri 
drugem. Če torej želimo zmanjšati čas, ki ga preživimo v enem ego stanju, načrtujmo 
odgovarjajočo spremembo drugje. Če želimo zmanjšati stolpec Prilagojenega Otroka, 
se odločimo preživeti več časa v Naravnem Otroku (ali Staršu oz. Odraslem). Če 
želimo manj časa preživeti v Negujočem Staršu, načrtuj mo povečanje uporabe 
Nadzorujočega Starša (ali Otroka ali Odraslega), in tako dalje. Laže je načrtovati 
nekaj novega, kot pa prenehati z nečem, kar nam je prešlo v navado. 

Če ste odkrili, da pri svojem delu nekatera ego stanja bolj poredkoma uporabljate, 
pomislite, kako to učinkuje na vaše psihološko zdravje. Ne dovolite, da zaradi 
neuporabe popolnoma zamrejo. Če vam vaše delovno mesto ne nudi nobenih 
vzpodbud, morate priložnosti za izživljanje svojega Naravnega Otroka iskati zunaj 
svoje organizacije. Če ste med mlajšimi zaposlenimi v avtokratski organizaciji, 
lahko svojima ego stanjema Starša naredite prostor tako, da se pridružite društvu za 
prostovoljno delo, kjer lahko nase prevzamete več odgovornosti. 
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Kaj se dogaja znotraj nas 
Doslej sem vam podrobno opisala način, 

kako svoja  ego stanja kažemo drugim kot 
valovne dolžine na našem imaginarnem radiu� 

Omejila sem se torej na ugotavljanje ego stanj 
s pomočj o  vedenj skih ključev. Le to bo 
omogočalo zadovoljivo analizo in izbiro 
lastnega ego stanja v številnih interakcijah, s 
čimer bomo dosegli, da bo naše komuniciranje 
zadovoljivo. 

Srečali pa se bomo tudi s primeri, ko to ne bo 
tako. Včasih se nam bo zazdelo, da je druga 
oseba istočasno v dveh ego stanjih, ali pa bomo 
začutili, da so vedenjski aspekti nezdružljivi s 
tem, kar nam v zvezi z dogajanjem pravi naša 
intuicija. Podoben diagram s tremi krogi, ki 
stojijo drug nad drugim, lahko uporabimo za 
ponazoritev teh notranjih ego stanj , le da pri 
tem uporabimo prekinjene črte. To ponazatja, 
da so ta ego stanja pod površino - ne moremo 
j ih opazovati neposredno, lahko pa o njih 
ugibamo na podlagi vidnega obnašanj a  in 
telesne govorice. Kot lahko vidite, Starš in 
Otrok v tem primeru nista naknadno razdeljena, 
tako da imamo le tri notranj a  ego stanja:  

Slika 4.3 Notranja ego stanja Notranjega Otroka, Notranjega Odraslega in 
Notranjega Starša. 

Notranj i Otrok 
Kot pri Naravnem Otroku, pridemo na ta svet z že obstoječimi zametki Notranjega 

Otroka. Gre v temelju za naše občutenje samega sebe. Imamo potrebe, želje in čustva. 
Le ta vključujejo lakoto in žejo, strah, radovednost, jezo, željo po ljubezni in celo 
vrsto drugih čustev, ki se pojavljajo, medtem ko rastemo. 

Vsa ta čustva beležimo. Notranjega Otroka lahko primerjamo z računalniškim 
diskom, na katerega vsako stvar zapišemo in shranimo. Stalno vnašamo nove podatke. 
Od časa do časa katero od starih beležk prikličemo in pogledamo. To lahko počnemo 
zavestno, na primer takrat, ko se želimo nečesa spomniti. Včasih zapis celo izgubimo, 
kot takrat, ko se poskušamo zaman spomniti dogodka izpred mnogih let. Lahko pa 
gremo nazaj v preteklost, ne da bi se tega zavedali . To se zgodi takrat, ko pripetljaj 
v sedanjosti nezavedno sproži čustveni odziv iz preteklosti. 
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Notranjega Otroka si lahko predstavljamo kot kolobarje v drevesnem deblu (Slika 
4.4.). Ko drevo raste, na zunanji strani debla nastajajo novi kolobarji. Kolobarji so 
skriti pod lubjem, toda tik pod površjem vedno nastaja nov kolobar. Prav tako tudi 
mi vsak dan svojemu Notranjemu Otroku dodajamo nove zapise. Na vse, kar se 
dogaja okoli nas, se odzivamo na različne načine. Ti odzivi postanejo naši spomini 
na prihodnost - kolobarji, ki se nahajajo v notranjem delu debla. 

Na nekaterih kolobarjih opazimo vozle. To so deformacije, ki nastajajo, ko 
doživljamo pomembne dogodke, na primer takrat, ko smo v stiski. Morebiti nas 
učitelj po krivem obsodi in se čutimo jezne in nemočne - tedaj se oblikuje vozel, ki 
predstavlja ta dogodek. Kasneje v življenju se vračamo k tem dogodkom, na katere 
smo "pripeti z elastiko", in mislimo, da jih doživljamo v sedanjosti. Morda srečamo 
nekoga, ki je podoben omenjenemu učitelju, ali nekoga, ki se z nami pogovarja s 
podobnim tonom glasu. Ne da bi se tega zavedali, se nenadoma počutimo kot takrat, 
ko smo bili še majhni. 

Ker se tega procesa ne zavedamo, se lahko zgodi, da se neustrezno obnašamo. Do 
omenjene osebe so odzovemo, kot bi to v resnici bil naš nekdanji učitelj in delujemo 
bolj razburjeno in uporniško, kot bi bilo upravičeno. Naše početje lahko izzove 
prav tak odziv, kot smo ga doživeli v prvotni izkušnji !  Morda celo prepoznamo, da 
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je naš odziv neustrezen, ne vemo pa, zakaj se počutimo tako bedno. Z malo sreče se 
bomo dokopali do izvora svoje reakcije in jo lahko končno spravili s poti. Če smo 
sposobni prepoznati svoje "skoke" v preteklost, se nam opcije v zvezi z našim 
obnašanjem razširijo. 

Če se na dogodke v sedanjosti odzovemo s pristnimi emocijami, imamo več 
možnosti izbire tudi pri tem, ali bomo te emocije pokazali v ego stanju Naravnega 
Otroka. Lahko se odločimo, da je to neustrezno in se v tem primeru odločimo za 
drug način obnašanja. Lahko se odločimo za Prilagojenega Otroka in upanlO; da 
drugi ljudje ne bodo prepoznali naših resničnih emocij . Lahko uporabimo Odraslega 
in opišemo ali razložimo svoje emocije, oz. podrobneje pogledamo, kako njihovo 
obnašanje vpliva na nas. Lahko celo uporabimo Nadzorujočega Starša ter zahtevamo, 
naj drugi spremenijo svoje obnašanje. Naš Negujoči Starš lahko pozornost preusmeri 
na čustva nekoga drugega. V pravih okoliščinah pa bomo drugim dovolili, da 
spoznajo naše prave emocije. 

Notranj i Sta rš 
Omenila sem že, da se obnašanja Nadzorujočega in Negujočega Starša naučimo s 

posnemanjem drugih ljudi. Notranji Starš je naš notranji sistem za shranjevanje 
vseh teh posnetkov. Tu so vključena tudi vsa mnenja, prepričanja in vrednostni 
sistemi, ki spremljajo določena obnašanja. Tako kot pri Notranjem Otroku, tudi pri 
Notranjem Staršu lahko v vsakem trenutku potegnemo na plano star zapis ali shranimo 
novega. 

Videti je, kot bi imeli milijone miniatumih posnetkov vseh odraslih ljudi, s katerimi 
smo kadarkoli prišli v stik. V našem arhivu so najbolje zastopani tisti ljudje, s 
katerimi smo imeli največ opravka. Stari zapisi pridejo na površje takrat, ko se 
zalotimo, da ponavljamo iste besede, ki so nam jih pred leti govorili naši starši. To 
lahko predstavlja problem, če so se stvari od takrat spremenile. Pogledi na prehrano 
so danes na primer zelo drugačni. Ne da bi vanje podvomili, lahko delimo politična 
prepričanja svojih staršev, po drugi strani pa je življenje, ki ga živimo, odvisno od 
ekonomske politike, ki je naši starši ne bi odobravali. Rasni predsodki so pogosto 
rezultat starih zapisov iz časa, ko ljudje niso imeli zadostnih informacij in stikov z 
drugimi kulturami. 
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Zgodnejši vzorci, ki smo jih povzeli po svojih starših, na našem delovnem mestu 
običajno niso ustrezni. Svojih staršev najbrž nikoli nismo videli v delovnem okolju. 
Obstoji torej tveganje, da potegnemo na plano primere obnašanja staršev, ki so 
ustrezni le za družinsko okolje. Najbrž imamo alternativne kopije, ki temeljijo na 
vodjah, za katere smo delali v preteklosti. In spet, če nismo nikoli imeli izkušenj z 
dobrim vodjo, smo v neugodnem položaju, ko moramo sami voditi ljudi. Isti stari, 
znova in znova reciklirani slabi vzorci, služijo kot vzor drugim ljudem, ki prav tako 
niso nikoli imeli stikov z dobrimi praksami vodenja. 

Naš osebni razvoj od nas zahteva, da posodobimo svojega Notranjega Starša. 
Vsebina njegovih kartotek nam mora biti z lahkoto dostopna, da jo pregledamo. 
Nato lahko arhiviramo tiste vsebine. ki niso več pomembne. Ko srečujemo različne 
ljudi, lahko opazujemo in posnemamo stvari, ki jih le ti počnejo, in so učinkovite. 
Te nove opcije vnesemo v svoj kartotečni sistem, kjer nam bodo hitro in lahko 
dostopne. 

Notranj i Od ras l i  
Naš Notranji Odrasli j e  podoben računalniškemu programu, ki g a  uporabljamo za 

vstopanje v svojo spominsko banko ter za obdelavo in shranjevanje novih podatkov. 
Sprejema informacije iz zunanjega sveta, na primer, kdo se z nami pogovarja in 
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kako. Spremlja naše reakcije v Notranjem Otroku in preverja, ali le te ustrezajo 
situaciji. Ko je potrebno, preišče našega Notranjega Starša, da najde zapisane načine 
odzivanja, ki bi bili v tistem trenutku na mestu. 

Ko naš Notranji Odrasli dobro deluje, vseskozi sprejemamo odločitve v zvezi s 
svojim početjem. Ti procesi morda trajajo le desetinko sekunde, kljub temu pa v 
tem času uspešno pretehtamo možnosti in sprejmemo uravnotežene odločitve. V se 
to nam ne preprečuje, da se obnašamo instinktivno, prej nasprotno. Ker naš Notranji 
Odrasli že na začetku upošteva posledice, nam odpira pot v večjo spontanost. 

Zamislimo si za trenutek, da vstopimo v pisarno svojega šefa, ker mu želimo 
posredovati svoje zamisli o tem, kako bi lahko v podjetju prihranili denar. Zaradi 
svoje zamisli smo polni navdušenja, pričakujemo pa tudi zasluženo pohvalo, saj 
smo izdelali tudi vse podrobnosti v zvezi z izvedbo načrta. Ko vstopimo v pisarno, 
opazimo, da nas vodja mrko gleda. Ko začnemo razlagati svojo zamisel, se on še 
bolj mršči. Sedaj vodja raztreseno prelaga kup map. Zaradi takega odziva začenja 
naše naVdušenje počasi kopneti. 

Če je naš Notranji Odrasli "vključen", bomo ta dogodek uspešno obdelali. Opazili 
bomo, da se vodja ne nahaja v najboljšem ego stanju za sprejemanje vznemirijivih 
novic. Zato bomo pomirili svojega Notranjega Otroka Cv svoji glavi) s sporočilom, 
da je zamisel še vedno dobra, da pa ni pravšnji  trenutek za njeno predstavitev. 
Svojemu navdušenemu notranjemu jazu bomo obljubili, da bo potrpežljivost na 
koncu nagrajena. Nato se bomo s svojim Notranjim Staršem posvetovali, kako ravnati 
z raztresenim šefom. Morda tam najdemo vzorec, ki nam bo povedal, da je dobro 
delovati pomirjujoče in zaskrbljeno. Uporabimo ga in svojega vodjo vprašajmo, 
kaj je narobe in kako lahko pomagamo. Lahko pa le rečemo, da je trenutek očitno 
neugoden in da se bomo oglasili kasneje. 

Združevanje zu nanjega i n  notranjega 
Sedaj lahko kombiniramo koncepta zunanjih in  notranjih ego stanj in  dobimo 

okvir za razumevanje elementov posameznih osebnih stilov. Slika 4.6 kaže dva 
niza krogov. Pogosto bomo upoštevali le zunanji, vedenjski aspekt. V nekaterih 
situacijah pa bodo pomembna notranja ego stanja in jih bomo morali upoštevati. V 
odnosih z drugimi ljudmi o notranjih ego stanjih lahko le ugibamo, vendar že to 
lahko zelo obogati našo sposobnost komuniciranja. Naslednje poglavje vključuje 
vrsto primerov uporabe tega okvira. 
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Včasih smo kot "z elastiko pripeti na preteklost", kar pomeni, da izhaja naš odziv 
neposredno iz našega Notranjega Starša ali Notranjega Otroka. To je lahko 
konstruktivno ali pa tudi ne. Ko naš Notranji Odrasli dobro deluje, ocenimo in 
izberemo najustreznejše obnašanje. To nam še vedno omogoča, da izbiramo iz 
Notranjega Starša ali Notranjega Otroka ter poveča verjetnost, da bo naše vedenje 
stimuliralo vrsto odziva, ki si ga želimo. 
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Če strnemo misli iz tega poglavja lahko rečemo, da so poglavitni načini uporabe 
petih vedenjskih ego stanj naslednji: 

Nadzorujoči Starš 
Negujoči Starš 
Odrasli 

Prilagojeni Otrok 
Naravni Otrok 

• ko je na mestu odločnost 
• ko je na mestu skrb 
• za logični , v reševanje problemov 

usmerjeni pristop 
• ko moramo biti uglajeni in se prilagajati 
• ko izkazujemo pristno prijateljstvo in 

prijaznost 

Znotraj imamo na razpolago: 

Notranjega Starša • naša zaloga izkušenj 
Notranjega Odraslega • kjer ocenjujemo položaj 
Notranjega Otroka • naše čustvene reakcije 
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Peto pog l avje 

Kako vp l iva m o  na d ruge in  ka ko d ru g i  
vp l ivajo na  nas 

Pristopi k vpl iva nju  
Velik del časa, ki ga preživimo na delovnem mestu, vplivamo na druge ali drugi 

vplivajo na nas, navadno pa se dogaja oboje. Bolj kot smo sposobni razumeti, kaj 
ljudi pripravi do tega, da funkcionirajo, bolj smo sposobni spretnega komuniciranja 
in bolj učinkovito lahko vplivamo na druge. Okvirji, ki sem jih opisala nam bodo 
pomagali bolje ozavestiti dogajanje v procesu vplivanja. Koncept osebnih stilov je 
še posebej primeren, saj nam ponuja orodje za povečanje učinkovitosti našega 
komuniciranja. Model oken v svet ponuja pomembne dodatne informacije, saj nam 
pomaga razumeti, zakaj silimo v situacije, v katerih nekdo nujno izgubi, kadar bi se 
lahko odločili za zmagamlzmagaš izid. 

V tem poglavju  bom pokazala, kako lahko posamične modele specifično 
povežemo z vplivanjem. Navedla bom nekaj primerov uporabe osebnih stilov za 
obravnavo konfliktov, za obravnavo pritožb in za učinkovitejše delovanje znotraj 
hierarhije. Pokazala bom, kako model oken v svet nudi vpogled v problem 
pomanjkanja asertivnosti. Medtem ko boste brali, vas vabim, da naredite načrt, 
kako bi se spoprijeli z nekaj izbranimi situacijami, v zvezi s katerimi se vam dozdeva, 
da vaše trenutno obnašanje ni tako samozavestno in konstruktivno, kot bi si želeli. 

za začetek bomo razširili to, kar ste se o sebi naučili v prejšnjem poglavju. Zamislite 
si specifično situacijo in razmislite o svojih odgovorih na naslednja vprašanja: 

Katere osebne stile ali vedenjska ego stanja se vam zdi najteže uporabljati? 
Kateri so po vašem mnenju najbolj všeč drugim, ko jih uporabljate? 
Katere imajo po vašem mnenju drugi najmanj radi? 
Kaj vsako posamezno ego stanje doprinese k vaši splošni učinkovitosti ? 
Kaj bi posamezna ego stanja še lahko doprinesla ? 
Na kakšen način posamezna ego stanja povzročajo težave ? 
Na kakšen način bi posamezna ego stanja še lahko povzročala težave ? 
Katere situacije iz realnega življenja lahko sedaj bolje razumete? 
Kako lahko uporabite to, kar ste se naučili iz vaših odgovorov na ta vprašanja? 

Navedla bom nekaj možnih odgovorov, ki bi prišli v poštev, če bi se vprašanja 
nanašala na nalogo vodenja sestanka: 

Nadzorujoč Starš • strukturira sestanek v skladu z dnevnim 
redom; 

• nadzoruje prekinitve. 
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Negujoč Starš 

Odrasli 

Naravni Otrok 

Prilagojeni Otrok 

Uspešni na delu 

• poskrbi, da vsakdo pride do besede; 
• pomirja, ko so ljudje napeti. 
• daje pobudo za reševanje problemov; 
• išče kompromise 
• vnaša elemente humorja; 
• spodbuja  sodeluj oče, naj se veselij o  

nalog. 
• kaže vljudnost in spoštovanje; 
• se vljudno pogovarja z ljudmi. 

Težave lahko vključujejo: 

Nadzorujoč Starš 

Negujoč Starš· 

Odrasli 

Naravni Otrok 

Prilagojeni Otrok 

• se obnaša oblastno; 
• vztraja  na tem, da obvelj ajo  njegovi 

pogledi. 
sitnari; 
• deluje zaskrbljeno, ker misli, da mora 

skrbeti za vse prisotne. 
• hladnokrvno potepta vsako idejo; 
• ignorira čustva ljudi. 
• pripoveduje neumne šale; 
• prinaša svoj e  osebne probleme na 

sestanek. 
• ne sodeluje; 
• čaka, da ga drugi kaj vprašajo 

Kana l i  komun i kacije 
Primer vodenja sestanka kaže, da moramo v procesu izbire ego stanja upoštevati 

učinek, ki ga želimo narediti na drugo osebo. Ceprav je v teoriji vsako ego stanje 
združljivo s katerim koli drugim, se v dobrih delovnih odnosih navadno pojavljajo 
štirje kanali: 

Odrasli - Odrasli: ko se želimo lotiti skupnega reševanja problemov. Ta kanal je 
posebej koristen pri ljudeh, ki se radi osredotočijo na delovne vsebine in se takoj 
resno lotijo dela. 

Negujoč Starš - Naravni Otrok: ko želimo biti neguj oči ter ko želimo spodbujati 
in pomirjati. Ta kanal imajo radi tisti posamezniki, ki se dobro odzivajo na to, če 
kažemo zanimanje zanje kot ljudi, ki j im je všeč, da opazimo njihov izgled, 
povprašamo po njihovi družini in porabimo nekaj časa za vzpostavitev stika z 
njimi, preden se lotimo naloge. 

Naravni Otrok - Naravni Otrok: ko se zabavamo, ko smo kreativni in se skupaj 
igramo. To je najučinkovitejši kanal za ljudi, ki radi svoje navdušenje delijo z nami, 
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ki morda imajo nenavadne konj ičke ali vznemirljive ideje in ki znajo ceniti 
priložnost, da nam o tem kaj povedo. 

Nadzorujoči Starš • Prilagojeni Otrok: ko dajemo navodila ljudem in ko 
ukazujemo, kaj morajo narediti. Ceprav je naša interakcija usmerjena v Prilagojenega 
Otroka, se navezuje tudi na Notranjega Odraslega sogovornika, ko le ta razmišlja o 
naših besedah. Ta kanal najbolj leži ljudem, ki se bolje počutijo, če dobijo jasna 
navodila, in ki radi vidijo, da jih nato pustimo v miru nadaljevati delo. 

Kot vidite, ima vsakdo izmed nas kanal, ki mu bolj leži. Dovolj udobno se 
počutimo tudi z enim ali dvema drugima kanaloma, že s četrtim pa nam nekako ni 
udobno. Večina med nami v glavnem ves čas uporablja kanale, ki so nam najbolj pri 
srcu. To ni zelo spretno početje. Bolj uspešni bi bili, če bi kanale, ki jih uporabljamo, 
prilagodili vsakemu posameznemu prejemniku. Če bi bili pozorni na to, kateri 
kanal uporablja naš sogovornik, bi imeli j asno predstavo o najboljšem načinu 
vzpostavljanja stika z njim. 

Lani je bila direktorica raziskovalnega oddelka v tovarni čistil. Bila je zelo 
usmerjena v delo in je najraje uporabljala kanal Odrasli - Odrasli. Zaradi svoje vloge 
na raziskovalnem področju pa si je morala pridobiti podporo ostalih direktorjev. 
Odkrlla je, da je morala pri tem uporabljati vse štiri kanale. Administrativni vodja je 
bil edini, ki se je bolje odzival na Odraslega - Odraslega. Vodja trženja se je rad 
pogovarjal o novih promocijah in reklamnih domislicah, ki jih je načrtoval, tako da 
je imel najraje Naravnega Otroka - Naravnega Otroka, saj je Lani z njim delila 
njegovo navdušenje. Ko mu je Lani povedala, kako želi, da ravna z denarjem, ki je 
bil dodeljen njenemu oddelku, se je vodja oddelka za finance najbolje odzval na 
Nadzorujočega Starša - Prilagojenega Otroka, ravno obratno pa takrat, ko je Lani 
povedal, da zaposleni na njenem oddelku narobe izpolnjujejo zahtevke za povračilo 
izdatkov. Vodja kadrovskega oddelka je uporabljal Negujočega Starša - Naravnega 
Otroka, ko je spodbujal Lani, da organizira treninge usposabljanja za delavce in je 
dejansko užival, ko je Lani pripovedoval o svojih otrocih. 

Obstojijo tudi druge možnosti, ki nam omogočijo ustrezno komuniciranje, vendar 
le te navadno ne vključujejo ugodnosti, ki jih pri izgradnji  dobrih delovnih odnosov 
predstavlja uporaba posameznikom najljubših kanalov: 

Negujoč Starš - Negujoč Starš: ko se pogovarjamo o skrbi za druge, na primer 
takrat, ko dva managerja pregledujeta napredek podrejenih. 
Nadzorujoč Starš - Nadzorujoč Starš: ko se dogovarjamo o pravilih, ki naj veljajo 
za druge. 
Prilagojeni Otrok - Prilagojeni Otrok: ko smo istočasno ustrežljivi in uporni, na 
primer ko "jarnramo" čez vodilne ali ko ubogamo navodila. 

Nekatere kombinacije ego stanj nas ne bodo pripeljale do dobre komunikacije. 
Slabo komunikacijo bomo imeli, če bomo uporabili ego stanje Odraslega v interakciji 
z nekom, ki je v ego stanju Starša ali Otroka. In obratno, težko bomo deležni 
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ustreznega odziva, če bomo uporabljali ego stanje Starša ali Otroka s posameznikom, 
ki je v ego stanju Odraslega in se nadeja logične diskusije. 

Take prekrižane transakcije so koristne samo takrat, ko želimo priti do pomembne 
spremembe v komunikaciji. Vendar je tudi v tem primeru bolje, da izberemo enega 
od ego stanj ,  ki nam bolj ležijo, preden poskusimo doseči spremembo. Le tako 
bomo vzpostavili začetni stik na način, kot to pričakuje prejemnik, in bo bolj 
verjetno, da bo sogovornik sledil naši zamenjavi ego stanja, saj bo tako lahko 
nadaljeval komunikacijo z nami. 

Še bolj ši vpogled v učinkovanj e  raznih kombinacij ego stanj dobimo, če 
analiziramo svoje transakcije z ozirom na to, ali so komplementarne, prekrižane ali 
prikrite. 

pri analizi komplementarnih in prekrižanih transakcijah moramo upoštevati le 
vedenjske vidike - uporabo ego stanj , ki jo lahko opazujemo. Komplementarne 
transakc� se pojavijo, ko je ego stanje, ki ga ogovorimo, tudi ego stanje, ki se 
odzove. Ce uporabim Nadzorujočega Starša, da ogovorim vašega Prilagojenega 
Otroka, in vi odgovorite iz svojega Prilagojenega Otroka mojemu Nadzorujočemu 
Staršu, je to komplementarna transakcija. Če pa bi namesto tega odgovorili iz 
Odraslega in s tem iskali odziv mojega Odraslega, bi bila to prekrižana transakcija. 
Sliki 5.1 in 5.2 kažeta primera obeh vrst transakcij . 

Prikrite transakcije pa vsebujejo "skrita" sporočila: videti je, da smo v enem ego 
stanju, vendar je pri tem na nek način vpleteno še drugo ego stanje. Moje besede 
morda dajejo vtis, da prihajajo iz Odraslega, mrščim pa se iz Starša. Slika 5.3 prikazuje 
prikrito transakcijo. 

Komplementarne transakcije 
Zelo enostavno komplementarno transakcijo imamo takrat, ko en posameznik 

nekaj ukaže iz Nadzorujočega starša, drug posame�k pa uboga iz Prilagojenega 
Otroka. Presenečenj ni, zadeva je opravljena in izmenjave je konec. Uslužbenci za 
okenci bank in hranilnic se pogosto na ta način sporazumevajo s strankami, ki ne 
pričakujejo dosti več od vljudnega nagovora, ko izročajo bančno knjižico ali želijo 
dvigniti denar. 
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Odrasl i  

Pri lagojen i  Naravni 
Otrok Otrok 

1. Nared i to takoj ! 

Nadzorujoči Negujoči 
Starš Starš 

Odrasl i 

Pri lagojen i  Naravni 

Slika 5. 1 Komplementarna transakcija 

Otrok Otrok 

2. Seveda !  

Pojavijo se lahko tudi daljše sekvence. V primeru podjetnika, ki bančnega 
direktorja prosi za povišanje kredita, lahko imamo več komplementarnih sekvenc. 
Ko se bosta postavila vsak v svojo vlogo, bosta začela s Prilagojenim Otrokom -
Nadzorujočim Staršem. Ko bosta pregledala podatke in ugotavljala, ali posel 

· opravičuje povišanje kredita, se bosta premaknila v Odraslega - Odraslega. Končala 
pa bosta morda z Naravnim Otrokom - Negujočim Staršem, ko bo podjetnik pokazal, 
da mu je odleglo, bančni direktor pa mu bo rekel kaj pomirjujočega v zvezi s 
prihodnostjo (ali pa se bo direktor zaskrbljeno obnašal, podjetnik pa bo optimistično 
govoril o prihodnosti !) .  

Mnogi so prepričani, da so za gospodarsko recesijo v Veliki Britaniji krive tudi 
banke, ki so spodbujale ljudi, naj najemajo večja posojila, kot so jih dejansko 
zmogli odplačevati. Ali je to res, ali ne, ne vemo. Ce pa so banke z lahko roko 
odobravale kredite, je bilo prav gotovo v igri veliko komplementarnih transakcij . 
Bančni direktorji so najbrž bili v Negujočem Staršu, podjetniki pa v Naravnem 
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Otroku. Odsotnost Odraslega na obeh straneh je bila kriva za nepredvidevanje 
posledic v prihodnosti ter za kasnejši propad poslov, ki ga je povzročil spremenjeni 
ekonomski položaj .  

Prekrižane tra nsa kcije 
v prekrižanih transakcijah odziv ne pride iz  ego stanja, ki  smo ga naslovili, 

ampak iz drugega ego stanja. Če Prilagojenega Otroka prosimo za poročilo in dobimo 
odgovor iz Odraslega pomeni, da bo pogovor zavil v drugo smer. Sedaj se bo razprava 
vrtela okrog vprašanja, kdaj potrebuje sogovornik poročilo, ne pa okrog vprašanja, 
ali bo pravočasno pripravljeno. Morda pa bo Nadzorujoči Starš v tej izmenjavi 
vztrajen in bo na primer rekel: "Dobro veš, da je v petek skrajni rok. Bo do takrat 
poročilo pripravljeno?" Z drugimi besedami: "Odgovori na moje vprašanje tako, da 
se lahko odločim, ali naj stvari uredim drugače". 

Druga možnost je, da vprašanje glede skrajnega roka spodbode drugo osebo, da 
se prav tako premakne v Odraslega. V tem primeru bo možno preveriti, v kolikšni 
meri je skrajni rok realističen in združiti moči pri reševanju problema, če pisec 
poročila potrebuje več časa. 

Ko so transakcije komplementarne, lahko pogovor traja v nedogled. Ko pa imamo 
prekrižano transakcijo, pride do neke oblike prekinitve v komunikaciji. To ne pomeni, 
da je komplementarno dobro in prekrižano slabo ! To tudi ne pomeni, da se po 
prekrižani transakciji nehamo pogovarjati. Res pa je, da se sprememi vsebina 
pogovora. 

Vzemimo na primer komplementarno transakcijo, ki je za nas zelo nezadovoljiva. 
Jezni kolega vpije na nas iz svojega Nadzorujočega Starša zaradi napake, ki smo jo 
naredili. Sami začnemo s komplementarno transakcijo in se začnemo opravičevati 
iz Prilajojenega Otroka. Sogovornik pa ignorira naše opravičevanje in še naprej 
vpije. Ce bi v tem trenutku nadaljevali z opravičevanjem, ne bi ravnali ustrezno. 
Potrebujemo prekinitev v komunikaciji ,  ki nam jo bo nudila prav prekrižana 
transakcija. Premaknemo se torej v Odraslega in se začnemo pogovarjati o tem, 
kako bi dotični problem rešili, ali pa uporabimo svojega Nadzorujočega Starša in 
sogovorniku odločno povemo, da se z nami ne more tako pogovarjati. 

Ne pozabimo: tudi takrat, ko se znajdemo v položaju, da moramo prekrižati 
transakcijo, v nadaljevanju potrebujemo ujemanje ego stanj , če želimo, da se 
komunikacija nadaljuje v zaželeno smer. 
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Odras l i  

Pri lagojen i  Naravni 
Otrok Otrok 

1 .  N a redi  pri priči ! 

Slika 5.2. Prekrižana transakcija 

Pri krite transakcije 

Nadzorujoči Neg ujoči 
Starš Starš 

Odrasl i  

Pri l agojeni  Naravni 
Otrok Otrok 

2. Do kdaj pa ra biš? 

Včasih v transakciji ,  ki je navidezno komplementarna, začutimo podtalno 
delovanje. To je prikrita transakcija - transakcija, ko se komunikacija odvija na 
dveh nivojih. V tem primeru moramo analizo razširiti in upoštevati oba nivoja -
socialnega in psihološkega. Z drugimi besedami, obnašanje, ki ga kažemo na zunaj,  
se najbrž ne ujema z dogajanjem v naših notranjih ego stanjih. 

Če smo tako sami kot sogovornik soudeleženi v prikriti transakciji, se bomo 
morda šele kasneje zavedali, da je naša komunikacija nezadovoljiva. Poznamo zelo 
preizkušeno prodajno tehniko, ko kupčevega Notranjega Otroka ujamemo na trnek 
tako, da mu rečemo: ''To je najbrž predrago za vas". Kupec bo blago gotovo kupil, 
čeprav nakupa resnično ne zmore, ker se bo čutil izzvanega in nam bo hotel dokazati 
svojo drznost. 
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Včasih pa je naš Notranj i  Otrok dovolj intuitiven, da prestreže signale 
sogovornikovih notranjih ego stanj, ne glede na to, kaj le ta kaže na zunaj .  Vzemimo 
primer iz slike 5.3. ,  ko direktor vpraša podrejenega, ali bo poročilo pravočasno 
gotovo. Direktor to lahko izrazi kot logično, racionalno vprašanje. Morda pa je 
direktor v resnici prepričan, da bo podrejeni zamujal s poročilom, kot se je že zgodilo 
v preteklosti. Direktorjev Notranji Otrok ima v zvezi z rezultati dela podrejenega 
zelo neugodne pomisleke. Le ti mu lahko "uidejo": direktorjev ton glasu in telesna 
govorica bosta na komaj zaznaven način izdajala njegove misli. 

Če podrejeni premore nekaj razuma in intuicije, bo ujel te šibke signale, kot bi 
njegov Notranji Otrok nosil na glavi skrite "antene". Lahko se odloči, da ničesar ne 
reče, bo pa odslej verjel, da mu direktor ne zaupa. S tem bo morda opravičeval 
pozno oddano poročilo - zakaj bi se trudil, če direktor v vsakem primeru pričakuje, 
da bo zamudil? Podrejeni se lahlo odloči tudi za direkten odziv na signale in direktorja 
obtoži, da nima zaupanja vanj. Če je opazka obudila občutja, shranjena v Notranjem 
Otroku, ki so se nakopičila zaradi slabih izkušenj iz preteklosti, je verjetnost, da se 
bo to zgodilo, večja. 

V primeru prikrite transakcije, bo dejansko obnašanje določal psihološki ali 
prikriti nivo interakcije. Neizrečeni namen bo imel večji učinek kot vidna, socialna 
pripomba. Kadarkoli so naša notranja in zunanja sporočila v opisanem konfliktu, 
bo skriti dnevni red nosil glavno težo, pa čeprav se obe strani delata, kot da ne 
obstoji. Težko bomo gradili uspešne odnose z ljudmi, če se ne bomo soočili tudi z 
njihovimi prikritimi interesi in skrbmi. 

� � � 
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Stavim. da boš spet zamujal  (prikrita transakcija) .  

Slika 5.3. Prikrita transakcija 
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Ravna nje s konfl i kti 
Slika 5.4. kaže, kako se razvije konflikt. Zaporedje dogodkov se velikokrat začne 

s prikrito transakcijo. Včasih pa referenčni okvir posameznika pripravi do tega, da 
vidi prikrito transakcijo tam, kjer je v resnici ni. Rezultat je lahko enak, pa če je 
prikrita transakcija dejansko prisotna ali ne. 

Chris prečita ali si domišlja, da ga Pat kritizira. Chrisov Notranji Otrok vzpostavi 
vezo z izkušnjo iz preteklosti, ko so ga kritizirali, in se počuti ogroženega. Chrisov 
Notranji Otrok nato naredi to, kar bi naredil vsak prestrašen otrok: gre po Mamo (ali 
Očeta) . V tem primeru je Mama priročno shranjena kot kopija  v Chrisovem 
Notranjemu Staršu. Chris preprosto pobrska po tamkajšnjih kopijah, da bi našel 
najboljšo verzijo Mame, ko je komu drugemu zabičala, naj pusti njenega otroka na 
miru. Ta proces obide Chrisovega Notranjega Odraslega in Chris ne vzame v poštev 
nobene druge opcije. Namesto tega Chris izbere kopijo Mame in uporabi zunanjega 
Nadzorujočega Starša za kritiziranje Pat. 

Na tej točki Pat naredi enako kot prej Chris. Pomakne se nazaj v staro izkustvo, 
začuti strah, pride do Mame, postavi kopijo Mame v Nadzorujočega Starša ter naskoči 
Chrisa. Ko se to nadaljuje, se posamična "mama" vse agresivneje postavlja v bran 
svojemu sinčku oz. hčerkici, "otrok" pa čuti še večji strah. Če postaneta "otroka" 
dovolj prestrašena, lahko v spopad pripeljeta celo svoji stari mami ! 

Poznavanje notranjih ego stanj nam lahko pomaga, da se izognemo konfliktu. Ko 
nas drugi kritizirajo, lahko izberemo med sledečimi odzivi: 

• Potrudimo se in vložimo dodatno energijo v Notranjega Odraslega. 
• Štejemo do deset in vseskozi razmišljamo. 
• Imamo pred očmi verjetnost, da bomo reagirali s podoživljanjem stare 

rane. 
• Preverimo, v kolikšni meri je bolečina resnično povezana s trenutno 

situacijo.  
• Pretehtamo posledice, ki bi sledile, če se jezno odzovemo. 
• Preverimo, ali razpolagamo z drugimi možnostmi. 

Nato lahko svoja zunanja ego stanja uporabimo na različne načine: 

• Z uporabo Naravnega Otroka sogovorniku pokažemo, da nas je njegova 
kritika prizadela. Morda se sploh ni zavedal, da je izrekel nekaj 
neprijaznega. 

• Prilagojeni Otrok lahko sprejme kritiko kot upravičeno in vpraša 
sogovornika, kaj bi želel, da pri sebi spremeni. 

• Odraslega uporabimo, da se povprašamo glede osnovanosti kritike ter 
se pogovorimo o tem, kar bi se morda odločili spremeniti. 

• Nadzorujoči Starš drugi strani odločno pove, da so njene kritike 
nepravične in nekoristne. 

• Negujoči Starš lahko drugo stran pomiri ter ji pove, da ji naša dejanja 
ne bodo povzročala težav. 
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Nekatere od teh opcij so usmerjene v notranja ego stanja druge osebe. Če jih 
uporabimo v pristnem poskusu, da se izognemo konfliktu, je zelo verjetno, da jih bo 
sogovornik zaznal kot konstruktivne ter nam bodo tako pomagale pri izgradnji 
tesnejših odnosov. 

Obravnavanje pritožb 
Način, kako se spopadamo s konflikti, je pomemben tudi pri obravnavi pritožb, 

saj le te konec koncev predstavljajo vrsto situacije, ki se pogosto konča s konfliktom. 
Vsaka od zgornjih sugestij je boljša rešitev kot pa jeza zaradi stranke ali kolege. 

Posebej učinkovito je lahko tudi zaporedje obnašanj, kot kaže slika 5 .5 .  Ta 
upošteva pričakovano dinamiko osebe, ki se pritožuje. Čeprav boste kdaj presodili, 
da bi bila bolj primerna alternativna metoda, vam bodo navedeni koraki koristili pri 
umirjanju večine konfliktnih situacij in pritožb. 

Prvi del  odz iva 
Prizor se začne s stranko ali kolegom v jeznem Nadzorujočem Staršu, ki nas 

nadira. Da z njim vzpostavimo začetni stik torej potrebujemo vljudni odziv 
Prilagojenega Otroka. V sako drugo ego stanje bi druga stran prečitala kot neprimerno, 
kar ne bi vodilo do vzpostavitve stika. Poskrbimo, da bo pripomba odkritosrčna. na 
primer: "Obžalujem, da niste zadovoljni, gospod/gospa". Ne smemo pa reči: "Žal 
mi je. Vrnili vam bomo denar". To lahko naredimo le v primeru, da imamo že dovolj 
podatkov, ki opravičujejo refundiranje. 

Drugi  del odziva 
Na tej točki razmislimo, kaj se dogaja v strankini notranjosti. Najbrž je v ego 

stanju prestrašenega Notranjega Otroka, saj se boji, da ne bomo upoštevali pritožbe. 
Morda ji je doma kdo rekel, da kupovanje blaga v vaši trgovini ni bila dobra zamisel. 
Sedaj potrebujemo pomirjujočo pripombo iz Negujočega Starša, da pomirimo 
strankinega Notranjega Otroka. V tej fazi še ne obljubljamo nobene specifične akcije. 
Zatrdimo jim, da bomo situacijo zagotovo lahko razrešili. 

Tretj i del  odziva 
Z malo sreče je stranka sedaj pripravljena pristopiti k reševanju problema. Svojega 

Odraslega uporabimo, da poizvemo o podrobnostih. Začnemo s preprostim in 
konkretnim vprašanjem. Prosimo jo na primer, da nam pokaže pokvarjeno blago. 

Bistvenega pomena je, da uporabimo navedeno zaporedje, ne da bi se vmes 
ustavljali: vljuden odziv, pomiritev, vprašanje, usmerjeno v reševanje problemov. 
Če je stranka še vedno jezna, ponovimo zaporedje. Včasih smo tako razburjeni, da 
preprosto ne slišimo, kaj nam druga oseba govori. Izbijemo ji oljčno vejico iz rok, še 
preden ugotovimo, kaj je. V tej fazi se nekako ne zdi možno, da bi vejico pobrali, 
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pogosto pa si želimo, da bi nam jo druga oseba ponovno ponudila. Če to res naredi, 
jo ob tej drugi priložnosti sprejmemo. . 

Če pa se nam pripeti, da drugič brezuspešno ponovimo zaporedje, lahko to pomeni, 
da se druga stran v resnici ne zavzema za rešitev problelJ).a. Morda ima stranka slab 
dan, enega od tistih, ki ga poznamo vsi, ko se zbudimo z občutkom, da smo jezni na 
ves svet. Ce sumimo, da gre za tak primer, pustimo, da stranka vpije, vse dokler ji ne 
zmanjka sape. Medtem pa opravimo notranji pogovor med svojim Notranjim Staršem 
in Notranjim Otrokom. Prvi naj drugemu zagotovi, da ni kriv za nastalo situacijo. 

Ego stanja v h ie ra rh ij i  
Znotraj organizacij se navadno srečujemo s splošnim in v glavnem nekoristnim 

vzorcem ego stanj . To lahko še posebej pričakujemo v organizacijah z močno 
hierarhično strukturo. Vodje v glavnem uporabljajo Nadzorujočega Starša, podrejeni 
pa Prilagojenega Otroka. Z drugimi besedami, vodje delavcem ukazujejo, kaj naj 
delajo, in delavci ubogajo. Ta oblika komunikacije se ponavlja na različnih stopnjah 
hierarhije. Veliki vodje ukazujejo malim vodjam, kaj naj delajo, mali vodje pa 
ukazujejo nadzornikom. 

Vse to prikliče smešen, a nesrečen položaj iz slike 5.6. Oseba v sredini naredi 
popoln obrat znotraj ego stanj, glede na to, ali se obrača do svojih podrejenih ali 
nadrejenih. Tiste, ki so na nižjem položaju, nadzoruje in poučuje, nato spremeni 
obnašanje in se postavi v položaj, ko jo nadzorujejo in poučujejo tisti, ki so nad njo 
na hierarhični lestvici. Ta vzorec se ponavlja vse do samega vrha organizacije -
morda vse do nekoga, ki vsak večer odhaja domov k še bolj Nadzorujočemu Staršu ! 

Dogaja se namreč, da uporabljamo vzorce obnašanja, ki smo se jih naučili doma 
in v šoli. Ko smo bili otroci, smo veliko časa preživljali v Prilagojenemu Otroku ter 
ubogali vse, kar so nam odrasli ukazovali. V se to je imelo nek smisel, saj so bili oni 
starej ši od nas in so več vedeli o življenju (to sicer ni bilo vedno res in tudi takrat ko 
je bilo, nismo vedno verjeli, ampak smo se le delali, da verjamemo). Ne da bi se tega 
zavedali, na delovnem mestu postavimo vodilne delavce v predalček, ki smo ga 
rezervirali za tiste, ki vedo več. Zato od njih pričakujemo, da nam povedo, kaj naj 
delamo, prav tako kot so to nekoč počeli naši starši in učitelji (tega spet ne verjamemo, 
ampak se samo delamo). Ko na delovnem mestu napredujemo, enostavno preskočimo 
na stran enačbe, kjer se nahaja ego stanje Starša. 

Uspešni vodje in kompetentni podrejeni se ne prilagajajo temu vzorcu. Zavedajo 
se, da moramo vsi uporabljati vsa ego stanja v različnih situacijah, s katerimi se 
soočamo. Spoznali so, da podrejeni, ki uporablja le  Prilagojenega Otroka, ne more 
pokazati ustvarjalnosti Naravnega Otroka ali sposobnosti reševanja problemov 
Odraslega. Taki delavci se ne postavijo po robu, ko nekdo od njih zahteva nerazumne 
stvari in navadno nespametno prevzemajo odgovornosti; ker delavci niso deležni 
skrbi Negujočega Starša, bo splošen vtis o organizaciji slab. Moder vodja spodbuja 
svoje podrejene, da dobro vzdržujejo vsa svoja ego stanja. 

Vodje, ki uporabljajo le Nadzorujočega Starša, puščajo pri delavcih vtis, da jim ni 
nič mar zanje. Zaradi pomanjkanja ego stanja Odraslega ob nastopu težav niso 



82 Uspešni na delu 

sposobni upoštevati vseh svojih opcij . Zaradi odsotnosti ego stanja Naravnega 
Otroka ustvarjajo videz, da ne znajo čustvovati in da ne premorejo humorja. Svojih 
podrejenih ne znajo motivirati in navduševati za delo, nasprotno, pripravijo jih do 
tega, da se izogibajo vsakega tveganja in da vedno najprej preverijo, namesto, da bi 
sami dajali pobude. 

Zelo ekstremno inačico vodenja iz Nadzorujočega Starša sem imela priliko spoznati 
pred nekaj leti na neki gasilski postaji. Ko se gasilci borijo z ognjem, nihče od njih 
ne pričakuje, da jih bo vodj a  sklical na sestanek, kjer se bodo demokratično 
pogovarjali, medtem ko stavba gori. Kombinacija Nadzorujoč Starš - Prilagojeni 
Otrok ponuja hiter kanal komunikacije: koordinacijo dosežejo s tem, da vsak gasilec 
sledi ukazom (seveda uporabljajo Notranjega Odraslega, ko razmišljajo o tem, kar 
počnejo). 

Ko je Maurice napredoval in zasedel mesto vodje, je v svojem obnašanju uporabljal 
izključno Nadzorujočega Starša. Nikoli se ni sprostil inje deloval prav tako nadzorno, 
ko so bili gasilci na postaji, kot takrat, ko so gasili ogenj .  Zaradi njegovega obnašanja 
so postajali podrejeni vse bolj razdraženi in jezni, ter so se naposled odločili za 
stavko, s katero so nadrejene opozorili na svoje težave. Maurica so premestili na 
drugo postajo na nižje delovno mesto. 

vel iki šef šef delavec 
Slika 5.6. Hierarhija ego stan 

Asertivnost 
Asertivnosti nam morda manj ka zaradi tega, ker nimamo socialnih in 

prepričevalnih spretnosti, ki bi jih potrebovali v odnosih z drugimi ljudmi. Prejšnje 
ideje o ego stanjih in kanalih komunikacije so koristne pri identikaciji širšega 
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izbora možnosti, ki jih lahko uporabljamo in razvijamo. Res pa je, da pogosto 
obstoji še drug, prikrit razlog, ki je povezan s posameznikovim individualnim 
načinom mišljenja in zaznavanja sveta. Ce ne razumememo svojih notranjih procesov, 
je velikokrat težko uporabiti spretnosti, pa čeprav vemo, da bi jih morali. Videti je, 
kot da ne vetjamemo, da bi se lahko obnašali na predlagani način. Vse to je rezultat 
okna v svet, pri katerem stojimo, oz. naše življenske pozicije. 

Če gledamo skozi okno "Jaz sem OK, ti si OK", zaupamo v svojo sposobnost, da 
to, kar se naučimo, tudi uporabimo. V glavnem nam ne manjka asertivnosti, saj se 
zanimamo za druge ljudi in smo torej razvili ustrezne komunikacijske spretnosti. 
Ne obnašamo se agresivno, saj ne verjamemo, da imamo pravico svoje izbire 
vsiljevati drugim. Nismo ubogljivi, ker se prav tako zavedamo, da tudi drugi nimajo  
pravice vsiljevati svojih odločitev nam. Ko se  pojavi konflikt, se  z mislimi usmerimo 
v reševanje problemov in iskanje kompromisov. 

Če pa se odločimo za okno "Jaz nisem OK, ti si OK", svoj čas porabimo za to, da 
občudujemo spretnosti drugih, pri čemer nenehno zattjujemo, da se sami nikoli ne 
bi znali obnašati tako uspešno. Zelo se potrudimo, da dobimo nekoga, ki je učinkovit 
v našem imenu, namesto da bi se s situacijo spoprijeli sami. Ob vsakem uspehu tega 
drugega človeka si mislimo, kako težko bi sami dosegli enak uspeh, ter tako spet in 
spet pottjujemo svojo neustreznost. 

Če je naša življenska pozicija  "Jaz nisem OK, ti nisi OK", nas noben poskus 
učenja  asertivnosti ne pripelje nikamor. Dvomimo v svojo lastno sposobnost 
doseganja sprememb. Dvomimo v dobro voljo drugih, dvomimo celo v samo idejo 
o asertivnosti. Četudi bi  sami naredili to, kar je prav, razmišljamo sami pri sebi, se  
drugi ljudje prav gotovo ne bi  ustrezno odzvali. Zakaj bi  se torej trudili? 

In končno, če je naša izbira "Jaz sem OK, ti nisi OK", smo, ne glede na vse, 
prepričani, da smo že dovolj asertivni. Čeprav bi nas drugi (pravilneje) opisali kot 
agresivne, mi ta opis zavračamo in drugim pripisujemo krivdo za vse težave. Težko 
bomo sprejeli potrebo po spremembi, razen če ne dobimo zelo specifičnega feedbacka 
(pa še takrat bomo najbrž mislili, da to ne bi bilo potrebno, če bi bili drugi bolj bistri 
in bi znali ceniti naše vrline). 

Svoje težnje v zvezi s prevzemanjem nekoristnih življenskih pozicij lahko 
preverite tako, da razmislite o situacijah, ki jih naštevam v nadaljevanju. Vzemite 
list papitja, ter nanj napišite tiste situacije, ki se vam zdijo za vas relevantne. Če ste 
v dvomu glede svoje sposobnosti asertivnega obnašanja v dani situaciji, dodajte še 
katerokoli drugo. Med posameznimi situacijami pustite nekaj prostora, da boste 
lahko na kratko opisali svoje značilno obnašanje v vsaki izmed njih. 
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Kolega se vam približa Z obrazcem za sponzorstvo. Njegovi otroci so se vključili v 
tekmovanje, namenjeno zbiranju denarja v karitativne namene, vas pa to pravzaprav 
ne zanima. 

Klicali ste dobavitelja zaradi okvarjenega kosa opreme, on pa vam reče: "Najbrž 
ste ga napačno uporabljali. Ne pomnim, da bi se to že kdaj zgodilo ". 

Neznanec pristopi k vam v menzi, kjer ste ravno sredi kosila, in reče: "Ali bi se 
lahko presedli k tisti manjši mizi, da bi mi lahko sedeli skupaj? " 

Vaš vodja ali ena od strank, vam reče: "To ni dovolj dobro. Narediti boste morali 
še enkrat". 

Kolega vas prosi za uslugo. Ko ste vi nazadnje prosili njega, je imel preveč dela. 

Na sestanku imajo nekateri posamezniki vseskozi privatne razgovore, medtem ko 
vi in ostali govorite. Videti je, da predsednik tega ne opazi. 

Kolega, ki je tudi vaš dober prijatelj, reče nekaj, kar vas razjezi. 

Lotiti bi se morali nujnega posla, a prav takrat zbolite. Lahko bi sicer vskočil 
sodelavec, a kaj, ko vaš vodja želi, da delo opravite prav vi. 

Ustavite se pri vsakem opisu in se odločite, katero življensko pozicijo odraža. 
Svoje ugotovitve lahko pregledate skupaj s sodelavcem, ki ga spoštujete in mu 
zaupate. Narišite podolgem na list štiri stolpiče, v katere boste vnašali štiri življenske 
pozicije (JOKTOK, JOKTINOK, JANOKTOK. JANOKTINOK), kot se bodo pojavljale. 
Nato seštej te vpise v vsakem stolpcu in ugotovite, katero okno v svet se največkrat 
pojavlja.  

Na koncu se odločite, v kateri situaciji bi z novim pristopom največ pridobili. To 
lahko postane vaš najbolj zaželeni cilj . Nič pa ne bo narobe, če se boste za vajo 
najprej lotili česa manj pomembnega. Uporabite vzorec ego stanj pri identifikaciji 
alternativnih načinov obnašanja, ki j ih lahko uporabite, ko se boste naslednjič 
znašli v tej situaci.li. Če je možno, se dogovorite s sodelavcem za vadbo novega 
načina obnašanja. Ce to ni možno, vadite v mislih. Zamislite si sebe v situaciji, ko 
uporabite svoje nove opcije.  V tem prizoru naj se sogovornik odzove natančno 
tako, kot bi vi želeli. Čeprav se vam bo to početje zdelo smešno, bodo te priprave 
pozitivno vplivale na vašo sposobnost, da se spoprimete s pravo situacijo, ko se bo 
le ta pojavila. 

Ko boste novi pristop nekajkrat uporabili, bo postal avtomatičen. Ko se to zgodi, 
je čas, da ponovite to vajo in izberete novo situacijo, na kateri delati. Tako lahko 
stalno dodajate nove pristope k paleti že preizkušenih, ki jih uporabljate, da vplivate 
na obnašanje drugih. Vzporedno pa seveda gradite boljše odnose ter se postavite v 
dober položaj ,  kar zadeva uporabo idej iz sedmega poglavja. 



Delovni stili 85 

v 
Sesto pog lavje  

De l ovn i st i l i  

Al i se prepozn ate? 
Chris opravi veliko dela, saj vse počne zelo hitro. Hitro se premika, hitro misli, 

hitro govori in daje vtis, da naredi vse veliko hitreje od drugih ljudi. 
Res pa je, da zaradi vse te naglice Chis včasih dela napake in da potem porabi 

dvakrat toliko časa, da jih popravi, še posebej zato, ker jo Chris raje ubere po 
bližnjici, kot da bi se zadeve ponovno temeljito lotil. 

Chris ima tudi slabo navado, da prihaj a  pozno na sestanke ter da zgodaj odhaj a, 
da se lahko udeleži naslednjega sestanka. Na sestanku je Chris praviloma odkrito 
nestrpen ter na veliko prekinja prisotne, ki imajo zaradi tega občutek, da so pod 
pritiskom in da jih priganjajo. 

Pat pa prihaja na sestanke točno in prav tako točno tudi odhaja. Vedno prinese s 
seboj ustrezne dokumente in pazi, da je zapisnik pravilno sestavljen. Sestanki s Pat 
se odvijajo počasi, saj je potrebno upoštevati prav vse do najmanjše podrobnosti. 

Pat je pikolovska. Pravilnikov se drži do pičice natančno, tudi takrat, ko jo prosijo, 
naj pri manj pomembnih stvareh naredi izjemo. Vse, s čimer se ukvarja, Pat dvakrat 
preveri in tudi nepomembne napake natančno in nadvse skrbno popravi. 

Drugi člani osebja se včasih pritožujejo, da je Pat drobnjakarska, še posebej takrat, 
ko izpostavlja njihove lastne napake. Pat pa včasih zamuja roke, ker porabi preveč 
časa za zbiranje vseh možnih informacij , ki bi lahko imele težo. 

Vijay je skoraj vedno pripravljen pomagati, nič mu ni v preveliko breme. Prijetno 
je, če je Vijay v bližini, saj vedno poskrbi, da se vsi v skupini počutijo dobro. Takrat 
se vsi sprijaznijo z delom, ki jim je dodeljeno, Vijay pa včasih opravi delo, ne da bi 
ga bilo sploh treba prositi. 

TQ pa na žalost tudi pomeni, da ima Vijay slab nadzor nad delom, ki ga je dolžan 
opraviti ter nad prioritetami, tako da njegovo delo trpi in se kopiči, ko nekdo 
potrebuje pomoč. Vijay je zaradi razdajanja pomoči včasih utrujen in pretirano 
čustven ter se pritožuje, da ga drugi napačno razumejo. 

Če ga kdo kritizira, postane Vijay napet in razburjen, pa čeprav je kritika 
konstruktivna. Znano je tudi, da je Vijay raje tiho, kot da bi opozoril na probleme, 
saj se boji, da bi koga užalil ! 

Robin kaže navdušenje in zanimanje za vse vidike dela. Ponavadi je prva, ki se 
prostovoljno javi ob dodeljevanju novih nalog. Robin tako ali drugače sodeluje pri 
vsem, kar se dogaj a  na oddelku in, ko se pokaže priložnost, tudi zunaj njega. 

Na žalost pa postanejo za Robin nekatere naloge kaj kmalu dolgočasne, to pa 
pogosto pomeni, da marsikaterega dela nikoli popolnoma ne dokonča. Vedno je  
videti, da pomemben del naloge ostane nedorečen. Pogosto je potrebno projekte 
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predati drugim, da jih dokončajo, saj Robin zanje nima časa, ker je medtem že 
prevzela novo nalogo. Rezultat tega je, da se drugi včasih pritožujejo, saj morajo 
prevzeti delo, ki bi ga morala opraviti Robin. 

Lee opravlja svoje delo zanesljivo in stalno. Ko pritisk naraste, Lee ostane miren 
in nadaljuje z delom z istim enakomernim ritmom. Nikoli si ne dela skrbi zaradi 
količine dela, ki so mu ga naložili, in se ne zmeni, če ga priganjajo. 

Videti je, da Leeju ni mar, kako drugi čutijo, in da ne razume potrebe po večji 
fleksibilnosti, ko se pojavijo nenapovedane, nujne naloge. Bodo že prišle na vrsto . . .  

Lee najraje dela sam in nikoli ne prosi za pomoč. Vseskozi drži neke vrste distanco 
in deluje skoraj neprijazno - kot bi ne bil sposoben resničnih čustev. Včasih kljub 
vsemu njegovo delo ni opraVljeno: Lee ga je spravil v predal, saj je želel ustvariti 
vtis, da obvladuje situacijo. 

De lovn i sti l i  
Petorica ljudi ima precej skrajne verzije petih tipičnih delovnih stilov. Mnogo 

ljudi ima značilnosti enega od teh stilov, večina pa ima mešanico posameznih stilov. 
Najbrž se ne boste popolnoma prepoznali v enem vzorcu, verjetno pa so vam 
značilnosti nekaterih izmed njih prav neprijetno znane. 

Razmislite o tem, kaj je za vas pomembno, ko opravljate svoje delo. Iz katerih 
vidikov črpate energijo in motivacijo? 

Ali imate radi veliko dela, kot Chris ? Se vam skoraj vedno mudi? Ali se potrudite 
po svojih najboljših močeh, ko se pojavi nujna naloga ? To je stil "Pohiti!" 

Morda pa ste bolj podobni Pat? Ste ponosni na svojo natančnost? Vas moti, ko 
opazite napake ? Uživate v izzivu vzpostavljanja reda v svetu ? Če so odgovori 
pritrdi/ni, je vaš stil "Bodi popoln! ". 

Ali so dobri odnosi z ljudmi vaša prioriteta ? Imate dobro intuicijo o tem, kako 
ljudje čutijo ? Ali najraje delate v skupini, kjer so pomembna mnenja vseh 
sodelujočih? Če ste podobni Vijayu, je vaš delovni stil "Ustrezil ". 

Vas motivira skoraj vse, kar je novo ? Ali najbolj uživale v začetni Jazi vsakega 
novega projekta ali naloge ? Predstavlja raziskovanje različnih področij dela za 
vas izziv? Vaš slilje, tako kot pri Robin, "Potrudi se! ". 

Petemu stilu pravimo "Bodi močan ". Če ste podobni Leeju, se ponašate s svojo 
sposobnostjo obvladovanja situacij. Včasih si prav zaželile pritiska, saj vam nudi 
priložnost, da pokažete, kako dobro znate z njim opraviti. Ko nastopi kriza, ostanete 
mimi. 

Živimo v realnem svetu, zato se ljudje ne pustijo spraviti v predal čke, ki so v naši 
zgradbi tako priročni. Res pa je, da večini izmed nas bolj ustrezajo eni predalčki kot 
drugi. Še bolj pa nam ustrezajo takrat, ko smo v stresu, saj takrat pridejo naše šibke 
točke bolj do izraza. 
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Alan je dobil nalogo, da odgovori na večje število pritožb strank. David, njegov 
vodja, je slutil, da je količina dela preobsežna za enega samega delavca. Ni mogel 
razumeti, kako je lahko bila Alanova miza vedno prazna. Bolj kot je Alana spraševal, 
bolj je ta vztrajal, češ da ima vse pod kontrolo. Na ponujeno pomoč je Alan gledal 
sumničavo, kot bi se bal, da je njegova zaposlitev na kocki. 

Alan je vsak dan kasneje odhajal iz službe in nato zbolel za gripo - najbrž zaradi 
tega, ker ga je pretirani napor izčrpal. Tedaj je David končno odkril, da je bil Alan z 
odgovori na pritožbe v precejšnjem zaostanku. Le te je imel lepo spravljene, saj je 
želel vzdrževati vtis, da zadevo obvladuje. Tako kot Lee tudi Alan ni bil voljan 
priznati svojih težav ali prositi za pomoč, pa čeprav je bila količina dela resnično 
pretirana. Namesto tega se je trudil po svojih močeh. David pa je bil nekoliko 
podoben Vijayu: bal se je soočenja z Alanom, ker ni hotel prizadeti njegovih čustev. 

Če poznamo učinek stresa na delovne stile, lahko načrtujemo boljše načine dela 
z ljudmi. Lahko se izognemo nenamernemu povzročanju še hujšega stresa. Če bi bil 
seznanjen z delovnimi stili, bi David lahko vztrajal na tem, da preveri količino dela. 
Če bi bil zahteval vpogled v pritožbe, namesto, da bi ga bilo strah, da bo Alana 
užalil, bi bil vedel, da bi bil moral za to nalogo določiti več ljudi. Bolj kot je bil v 
zaostanku z delom, bolj je bil Alan v stresu in bolj je bil odločen dokazati, da lahko 
sam obvlada situacijo. 

Razumevanje delovnih stilov lahho izkoristimo na mnoge druge načine. Delovni 
stili vplivajo na naše celotno početje. Kažejo se v načinu, kako organiziramo svoje 
delo, kako gospodarimo s svojim časom, kako funkcioniramo v družbi drugih ljudi; 
kažejo se v našem doprinosu skupini, v našem stilu komunikacije, celo v načinu, 
kako oblikujemo stavke. Delovni stili učinkujejo ne glede na to, ali smo sami, ali v 
družbi. Večja dovzetnost zanje nam pomaga krepiti prednosti našega stila in zmanjšati 
eventuelne težave. Prav tako pa lahko razvijamo alternativne pristope ter tako 
povečujemo svojo izbiro opcij . 

Gonila 
Prebrali ste, da ima vsak delovni stil številne koristi. Na žalost pa velja, da ima 

tudi pomanjkljivosti. Te pomanjkljivosti, ki jih imenujemo gonila, imajo v trenutkih, 
ko smo v stresu, nagonsko, kompulzivno lastnost. Gre za naše nezavedne poskuse, 
da bi se obnašali na načine, s pomočjo katerih bomo dosegli pripoznavanje s strani 
drugih ljudi, ki ga želimo in potrebujemo. Gonila so tudi programirani odzivi na 
sporočila pomembnih ljudi iz naše preteklosti, ki jih nosimo v glavi. 

Gonilo je torej precej podobno vraži. Ko smo bili majhni, smo verjeli, da se bomo, 
če ne bomo stopili na razpoke v tleh ali če bomo prekrižali prste, ko nas bo strah, 
izognili strašnim in grozljivim pripet1jajem. Podobno se dogaja v odraslem življenju, 
ko funkcioniramo, kot bi določen stil obnašanja lahko odvrnil težave in nam prislužil 
spoštovanje drugih ljudi. To je na žalost le pravljica. Resnica je, da ne moremo 
nikoli narediti dovolj tega, kar od nas zahteva gonilo. Ko se .trudimo, da bi bili bolj 
in bolj taki, kot mislimo, da bi morali biti, ustvarjamo probleme. Posledica tega je, 
da se znajdemo v še večjem stresu, zato vlagamo še več energije v naše od gonil 
vodeno obnašanje, ustvarimo še več težav in zapademo v še večji stres. 
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Značilna za naša gonila so, po drugi strani, tista početja, za katera smo se odločali 
kot otroci, ker smo opazili, da so bili z njimi odrasli zadovoljni. Ko je nivo stresa 
sprejemljiv, gonilo izpade kot vrlina. Zaradi tega nas drugi poznajo po našem 
delovnem stilu in po tem, kako učinkovit je. Če imajo drugi drugačen delovni stil, 
si morebiti želijo, da bi nam bili bolj podobni (pod pritiskom bi pa najbrž vseeno 
videli le negativne vidike!) .  Če imamo podoben delovni stil kot oni sami, nas drugi 
še bolj spoštujejo. Težnja vodilnih delavcev je, da bolj cenijo tiste podrejene, s 
katerimi imajo skupen delovni stil. 

pri tem je potrebno poudariti, da gonila delujejo zunaj naše zavesti. Svoje delovne 
stile sicer prepoznamo, ko nam jih nekdo opiše, prav tako tudi sprejemamo obstoj 
gonil. Takrat pa, ko se pomaknemo v nekoristno plat svojih delovnih stilov, se tega 
ne zavedamo. Prepričani smo, da še vedno delujemo znotraj učinkovite plati stila. 
Zato je potrebno, da od časa do časa preverimo svoje obnašanje, še posebej takrat ko 
smo v stresu. Tako se bomo lahko izognili težavam, ki jih prinaša od gonil vodeno 
obnašanje. 

Poh iti ! 
Poglejmo podrobneje posamezne delovne stile . Kot ste že prebrali,  imamo 

značilnosti tipa Pohiti ! ,  če delamo hitro in smo sposobni v kratkem času veliko 
narediti. Naša največja  prednost je količina, ki jo lahko dosežemo. Zelo dobro se 
odzovemo na kratke roke. Ko smo pod pritiskom, je naša energija na višku. Dejansko 
ustvarjamo videz, da uživamo, ko imamo preveč dela. Tisti, ki je skoval pregovor 
"Če želiš, da bo naloga opraVljena, jo poveri tistemu, ki je najbolj zaseden", je prav 
gotovo imel nas v mislih. 

Naša prikrita motivacija je narediti stvari čim hitreje.  Dobro se počutimo, če 
dokončamo naloge v najkrajšem možnem času. Podobno kot strokovnjaki, ki se 
ukvarjajo z organizacijo in metodami dela, tudi sami iščemo najučinkovitejši način 
opravljanj a  dela, ki nam bo omogočil, da pri vsaki nalogi privarčujemo kakšno 
minuto. Skupni seštevek teh privarčevanih minut j e  v teku enega tedna kar 
upoštevanja vreden. Manj časa od drugih porabimo tudi pri pripravah, kar nam 
omogoča, da se srečamo z večjim številom ljudi in da je naš prispevek v skupini 
vešii .  

Ce pa se zgodi, da imamo na razpolago preveč časa, odlagamo z začetkom dela 
vse dokler naloga ne postane nujna: šele takrat se je lotimo. Rezultat je lahko 
neprijeten, saj v naglici delamo napake. Popravljanje napak terja več časa kot samo 
delo, zato se zgodi, da kljub naši hitrosti zamujamo roke. Tudi takrat, ko jih ne 
zamujamo, trpi kvaliteta našega dela, saj si ne pustimo dovolj časa za preverjanje ali 
izboljšanje opravljene naloge. Močno občuteno potrebo po varčevanju s časom 
neprimerno uresničujemo pri vsaki stvari, ki jo počnemo, namesto da bi jo prihranili 
le za tiste naloge, kjer bi nam res pomagala do otipljivih rezultatov. Zaradi svoje 
sposobnosti hitrega razmišljanja ustvarjamo vtis nepotrpeŽljivosti. Hitro govorimo 
in imamo navado prekinjati sogovornike. Včasih celo namesto njih končujemo 
stavke, zapadamo v nesporazume in nepotrebne prepire. Govorica našega telesa 
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odraža nepotrpežljivost, saj smo nemirni, trkamo s prsti po mizi ali udarjamo s 
stopalom ob tla, gledamo na uro in celo vpadljivo vzdihujemo ali zeharno. 

Obveznosti načrtujemo tako, da so si časovno preblizu, zato dirjamo od ene do 
druge, prihajamo zadnji in odhajamo pred drugimi. Velikokrat pridemo na sestanek 
brez potrebnega gradiva, ki smo ga pozabili v pisarni. Včasih se sploh ne prikažemo, 
saj si nismo vzeli časa, da bi preverili kraja ali ure sestanka. Ko končno pridemo, 
morajo drugi čakati, medtem ko nam nekdo povzema točke, ki smo jih zamudili. 
Ker vedno hitimo, ljudi spoznavamo le površno, zato se vedno počutimo kot 
outsiderji .  

Prizor, ki je značilen za tip Pohiti ! je naslednji: približujemo se vratom, ki se 
odpirajo v našo smer. V vsaki roki nosimo skodelico kave. Večina ljudi bi eno 
skodelico odložila, odprla vrata, vstopila, odložila skodelico ter se vrnila po drugo 
skodelico. Ne pa tip Pohiti ! .  Tip Pohiti ! žonglira ! Ta način je običajno najhitrejši. 
Včasih pa je veliko počasnejši, saj se moramo ustaviti in pobrisati razlito kavo 
(poleg razlite kave si zamislite kup papirjev, ki jih je potrebno pobrati s tal, ali 
pretegnjeno mišico, ki smo si jo prislužili, ko smo hoteli vse vrečke iz trgovine 
naenkrat prinesti iz avta v stanovanje, ali polico, ki je prekratka, saj nismo natančno 
preverili mer, preden smo jo odžagali ! ) .  

Bod i popo ln  
Delovni stil Bodi popoln ! je  v največji možni meri drugačen od stila Pohiti ! .  Naše 

vodilo je: "Če je naloga vredna, da jo opravimo, je tudi vredna, da jo opravimo 
dobro". Značilnosti stila Bodi popoln ! vsebujejo iskanje popolnosti - nobenih napak, 
vse mora biti do potankosti pravilno in to že ob prvem poskusu. Naša največja 
prednost je  naš sloves, da je naše delo natančno in zanesljivo. Dejstva skrbno 
preverjamo, se izčrpno pripravimo in namenimo veliko pozornost detajlom. Naši 
pisni izdelki tudi lično izgledajo saj zasledujemo popolnost tudi v obliki, ne le v 
vsebini. 

Ta delovni stil predpostavlja, da smo dobro organizirani, saj gledamo naprej in 
načrtujemo, kako bomo opravili s potencialnimi težavami. Nič nas ne more 
presenetiti, saj imamo pripravljene načrte, kako ravnati v slučajuo nepredvidenih 
dogodkov. Naši projekti se odvijajo gladko in brez zapletov, koordinacij a  je 
učinkovita, spremljanje poteka je urejeno. 

Na žalost pa se na nas ne morejo zanesti, da bomo delo pravočasno dokončali, saj 
ga moramo natančno pregledati, da odkrijemo eventuelne napake, za to pa porabimo 
dosti časa ! Ker je za nas tako pomemben izgled, bomo najbrž prosili za celo vrsto 
relativno manjših sprememb, kar zadeva ureditev izdelkov. Ker bi nas zelo prizadelo, 
če bi kdo videl, da smo naredili napako, navadno ne damo v presojo osnutkov, 
ampak raje oddamo že dokočano delo. Na ta način izgubimo priložnost, da bi v naš 
izdelek vgradili ideje drugih ljudi. 

Velikokrat tudi slabo presodimo glede zahtevanega nivoja podrobnosti obravnave. 
Prevelika količina informacij, ki jo vsebuje izdelek, marsikdaj zmede prejemnika. 
Naša poročila so dolgovezna. Glede na to, ali govorimo, ali pišemo, trpi tudi zgradba 
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naših stavkov. Težimo namreč po tem (kot prikazujemo s stavkom, ki ga pravkar 
berete), da vnašamo dodatne informacije v oldepajih, kar ne predstavlja posebne 
težave za tistega, ki bere (le ta se med branjem lahko vrača nazaj), medtem ko pa 
poslušalec le s težavo sledi besedilu. Besede izbiramo zelo skrbno, zato večkrat 
uporabljamo dolge, nevsakdanje besede ali tehnične izraze, ki jih drugi ne razumejo. 

Obstoji tudi nevarnost, da na koncu vse stvari opravimo sami, ker ne zaupamo 
drugim, da bodo delo ustrezno opravili. Vseskozi uporabljamo visoka merila in 
nismo sposobni uvideti, kdaj bi bil nižji standard primeren in sprejemljiv. Zaradi te 
svoje nastrojenosti imamo težave pri poverjanju nalog in odgovornosti drugim. 
Znani smo tudi po tem, da pri drugih demotiviramo kritičnost. Ko pa najdemo 
napake v svojem lastnem delu, se čutimo nevredne in ne dovolj dobre, čeprav so 
drugi z našim delom zadovoljni. 

Oseba s tem delovnim stilom kavo prinese na pladnju! Pravi Bodi popoln ! ima na 
pladnju celo prtiček, da bo lal1ko pobrisal razlito kavo. Tak človek nikoli ne nažaga 
prekratke deske. Mere večkrat preveri z različnimi tračnimi metri. Ko odkrije, da so 
rezultati različni, se odloči, da deske sploh ne bo odžagal, ampak da bo najprej 
napisal pritožbo proizvajalcem tračnih metrov ! 

Ustrezi ! 
Ljudje z delovnim stilom Ustrezi ! smo dobri člani skupine. Radi smo z drugimi 

ljudmi, za katere kažemo pristno zanimanje. Naš cilj je, da drugim ustrežemo, ne da 
bi jih prej vprašali. Ugotovimo, kaj bi drugi radi, in to tudi priskrbimo. Ta delovni 
stil pomeni, da nas drugi radi vidijo v svoji  bližini, saj smo tako razumevajoči in 
simpatetični. Na veliko uporabljamo intuicijo ter beremo telesno govorico in druge 
signale, ki jih drugi navadno ignorirajo. 

Znotraj skupine spodbujamo harmonijo in se trudimo, da se člani medsebojno 
zbližajo. Navadno smo tisti, ki manj aktivnejše člane privabimo v diskusijo, saj 
nam gre za to, da si izmenjamo poglede. To je posebej koristno, ko nekdo svojih 
stališč ne izraža javno in tvega, da bo v psihološkem pogledu ostal zunaj skupine. 
Do čustev drugih ljudi smo pozorni, ne spravlj amo jih v zadrego in j ih ne 
podcenjujemo. 

Ta delovni stil ima na žalost tudi slabe strani, saj se na vse načine izogibamo 
tveganju, da bi nekoga drugega vznemirili. Tako zelo se trudimo, da bi drugi dobro 
mislili o nas, da neradi ugovarjamo njihovim zamislim, tudi takrat, ko vemo, da se 
motijo. Kritiko izražamo tako previdno, da drugi naše informacije ignorirajo. Svoja 
prepričanja in  predloge pospremimo z obilico blažilnih besed, s čimer ustvarimo 
vtis, da ne stojimo za njimi. 

Ves čas se smehijamo in kimamo drugim, da bi jim pokazali svoje strinjanje. 
Svoje poglede izražamo le v obliki vprašanj , pripravljeni pa smo se takoj umakniti, 
čim bi druga oseba pokazala, da ji naši pogledi niso všeč. Izraz na našem obrazu je 
največkrat vprašujoč, obrvi so dvignjene in smehljaj izdaja  napetost. Pri drugih 
ustvatjamo vtis, da nam manjka asertivnosti, kritičnosti ter poguma, da bi branili 
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svoja prepričanja. Ko nas drugi kritizirajo, njihove opazke jemljemo osebno in smo 
vznemirjeni, pa čeprav je kritika konstruktivna. 

Ker le težko komu kaj odklonimo, dopuščamo drugim, da nas prekinjajo pri delu, 
in velikokrat pristanemo na to, da opravimo določeno nalogo namesto njih, medtem 
ko bi bilo pametneje, če bi se osredotočili na svoje prioritete. Težko se tudi pripravimo, 
da kaj vprašamo, saj se nam zdi, da bi nekako morali poznati odgovor. Kasneje 
seveda odkrijemo, da naloge nismo opravili v skladu s pričakovanji naročnika. 
Rezultat naših poskusov branja misli drugih je le občutek, da nas drugi napačno 
razumejo, sicer ne bi negativno ocenili našega dela. 

Ljudje z delovnim stilom Ustrezi ! pogosto kuhajo kavo. Oni so tudi tisti, ki 
odpirajo vrata drugim ljudem, ki nosijo kavo, tudi tistim, ki nosijo le eno skodelico, 
in ki bi torej lahko sami odprli vrata. Ljudje Ustrezi ! planejo k vratom, pripravljeni, 
da jih odprejo, še veliko preden tisti, ki nosi kavo, sploh pride do njih, ali pa se 
ponudijo, da bodo kavo nesli namesto nekoga drugega. Ljudje s tem delovnim 
stilom vas bodo vprašali, ali odobravate način, kako nameravajo odžagati desko ! 

Potrud i  se ! 
pri delovnem stilu Potrudi se ! je pomemben predvsem trud, ki ga vložimo v neko 

nalogo, zato se vseh stvari lotevamo z navdušenjem. Ko se spoprimemo z nečim 
novim, je naša energija na višku. Ljudje cenijo našo motivacijo in našo sposobnost, 
da stvari uspešno spravimo v tek. Zaradi svojega naVdušenega pristopa k reševanju 
problemov smo priljubljeni tudi pri delavcih na drugih oddelkih ter pri strankah. 
Vodilni delavci še posebej cenijo dejstvo, da se pogosto prostovoljno javimo za 
opravljanje novih nalog. 

Ker nas zanima vse, kar je novo in drugače, se izkažemo zaradi temeljitega načina, 
kako raziščemo vse možnosti. Ko nam poverijo izvedbo projekta, smo sposobni 
identificirati celo vrsto razvejenosti in implikacij , ki jih je potrebno upoštevati. 
Rezultat tega je, da znamo zaobjeti vse plati neke naloge, vključno s tistimi, ki jih 
drugi navadno prezrejo. 

Na žalost pa smo bolj predani poskušanju kot uspešnemu dokončanju. Naše 
začetno zanimanje splahni še preden dokončamo nalogo. Tudi vodilni delavci 
začnejo spoznavati, da se še vedno prostovoljno javljamo za projekte, pa čeprav 
nismo dokončali niti ene od nalog, ki so nam jih dodelili pred tem. Sodelavci nam 
zamerijo, saj sami opravimo začetne, vznemirljive dele projektov, od drugih pa 
pričakujemo, da postorijo dolgočasno, vsakdanje, detajlno delo. 

pri dokončevanju nalog smo neuspešni tudi zaradi dejstva, da nas zanima preveč 
stvari. Ker svojo pozornost usmerjamo v tako veliko število vidikov, postane naloga, 
ki smo si jo zadali, tako gromozanska, da je neizvedljiva. Četudi nam uspe večji del 
dokončati, si omislimo še dodaten zorni kot, preden smo se pripravljeni strinjati, da 
je delo opravljeno. Lahka in nezahtevna naloga se torej spremeni v večji projekt, 
kar povzroči zmešnjavo v časovnem razporedu. Zamujamo roke ali pa oddajamo 
poročila, polna nerelevantnih postavk. Videti je, kot da se na skrivaj močno trudimo, 
da le ne bi uspeli, ker le tako lal1ko nadaljujemo s poskušanjem. 
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Naša komunikacija z drugimi ljudmi je prisiljena in boleča. Medtem ko poskušamo 
slediti sogovorniku, se veliko mrščimo. pri izražanju misli preskakujemo z ene teme 
na drugo, saj novo misel izrečemo v tistem trenutku, ko nam pride na pamet. 
Poslušalec je zmeden zaradi stalnega menjavanja vsebin, pa tudi zaradi dej stva, da 
težko presodi, ali smo misel izgovorili do konca. Včasih nanizamo več vprašanj na 
kup, tako da se mora poslušalec potruditi in se odločiti, na katero naj odgovori. Ko 
nam nekdo postavi vprašanje, se pogostokrat zgodi, da odgovorimo na neko povsem 
drugo vprašanje. To veščino sicer namerno uporabljajo politiki, če pa po njej 
posegamo nezavedno, je vse prej kot koristna. 

Ljudje z delovnim stilom Potrudi se ! pozabijo, da so bili namenjeni v kuhinjo po 
kavo, saj se jim na poti tja zgodi nekaj bolj zanimivega. Lahko se tudi primeri, da se 
na poti ustavijo in naoljijo vrata, ki neprijetno škripljejo, in medtem se kava ohladi. 
Kosa lesa najbrž niti ne odžaga jo, saj si medtem premislijo glede njegove uporabe. 
Najbrž imajo doma veliko na pol zgotovljenih kosov pohištva. Medtem se lahko 
odločijo, da potrebujejo sodobnejšo žago ali pa si zgradijo boljšo delovno mizo. 
Rezultat je obilica neuporabljenega lesa s sledovi žage ! 

Bod i m oča n ! 
Ljudje s tem delovnim stilom ostanejo mirni tudi takrat, ko so pod pritiskom. 

Bodi močan ! pomeni, da smo polni energije takrat, ko je potrebno obvladovati 
krizni položaj .  Ker se tako dobro znajdemo v stresnih situacijah, nas drugi radi 
vidijo v svoji bližini, ko nastopi kriza. Mi smo tisti, ki še naprej logično razmišljamo, 
ko drugi zaženejo paniko. Videti je, da smo sposobni ohraniti emocionalno distanco 
do situacije, kar nam omogoča reševanje problemov v težkih osebnih situacijah ter 
učinkovito ravnanje z ljudmi, ki so jezni ali obupani. Sposobni smo sprejemati 
"neprijetne" odločitve, ne da bi se mučili z vprašanjem krivde v zvezi z učinkovanjem 
teh odločitev na druge ljudi. 

Ker znait'lo ohraniti mirno kri in se soočiti z vsem, kar se lahko pripeti na delovnem 
mestu, drugi o nas menijo, da smo zanesljivi in umirjeni delavci. Močan čut dolžnosti 
poskrbi, da se resno ukvarj amo tudi z neprijetnimi nalogami. Če delamo kot 
nadzorniki, ravnamo z osebjem strogo in pošteno. Daj emo poštene povratne 
informacije in konstruktivno kritiko. Naše razpoloženje ostaj a  bolj ali manj 
nespremenjeno, tako da drugi vedo, kakšne reakcije lahko od nas pričakujejo. 

Težava tega delovnega stila je v tem, da nočemo priznati svojih šibkih točk. Na 
vsak neuspeh pri obvladovanju nastalega položaja gledamo kot na pomankljivost 
na naši strani. Namesto da bi druge prosili za pomoč, si naložimo preveč dela. Svoje 
težave prikrivamo tako, da zaostalo delo "skrijemo". Naša miza je pogosto videti 
pospraVljena, korespondenca pa leži v velikem predalu, ki je namenjen nerešenim 
zadevam. Kar zadeva naše pomankljivosti smo izredno samokritični. Ce drugi ljudje 
prosijo za pomoč, je to za nas znamenje šibkosti. 

Naši sodelavci se dostikrat počutijo neprijetno zaradi pomanjkanja čustvenih 
odzivov z naše strani. Le to pride posebno do izraza takrat, ko bi vsakdo drug na 
našem mestu občutil preobremenjenost. Včasih posumijo, da smo roboti, in ne 
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človeška bitja. Ker ustvarjamo videz, da nimamo čustev, nas ljudje težko spoznajo. 
Oseba s tem delovnim stilom le izjemoma daje zelo vesel in prijazen vtis in še v teh 
redkih primerih je to obnašanje le krinka, ki preprečuje, da bi kdo globlje spoznal 
resnično osebnost, skrito pod fasado šal in domislic. 

Vzorci govorjenja, ki jih uporabljamo, ojačujejo bariero, ki drugim preprečuje, 
da bi nas spoznali. Veliko raje uporabljamo trpni kot tvorni glagolski način. "Na 
misel mi je prišlo . . .  " namesto "Domislil sem si.. .. " Sami sebe razosebljamo s stavki, 
kot je "Človek ne ve, kaj naj . . . .  ", namesto, da bi rekli "Jaz ne vem, kaj naj . . .  ". Naš 
glas je največkrat monoton in brez strasti, naš obraz brezizrazen. Opazovalcu ne bo 
ušlo, da se naš nasmeh z ust ne raztegne do oči. Globoko v sebi občutimo strah, da 
nismo vredni ljubezni, zato raje nikogar nič ne prosimo, kot da bi tvegali zavrnitev. 

Osebe Bodi močan ! so kar zadeva kavo zelo pragmatične. Kavo skuhajo ali gredo 
ponjo takrat, ko so žejne. Nosijo le eno skodelico, saj jo nosijo le zase. To pomeni, 
da odpiranje vrat zanje ni problem. Prav tako ne žaganje deske. Ti ljudje nimajo 
nikoli težav, saj so se specializirali iz obvladovanja katerekoli stvari. Ce bi se žaga 
zlomila in jih poškodovala, bi si čvrsto zategnili podvezo in dokončali delo, šele 
nato bi se odpeljali v bolnišnico. 

Delovn i st i l i  i n  od nosi  
Različne kombinacije delovnih stilov različno učinkujejo n a  odnose. Ljudi, ki 

imajo enak pristop kot mi sami, bolj spoštujemo. Laže jih razumemo ter sočustvujemo 
z njihovimi težavami. Podobni smo si tudi kar zadeva govorne vzorce. 

Mary in Harry imata oba delovni stil Pohiti ! Zaposlena sta kot pomočnika glavnega 
urednika pri udarnem časopisu. Drug z drugim hitro govorita, se prekinjata ter skupaj 
hitro sprejemata odločitve. Drug o drugem mislita, da je bister in odločen. Prekinjanje 
ju ne moti, saj ga v trenutkih, ko se morata naglo odločati v zvezi s tem, katere 
zgodbe gredo v tisk, skoraj ne opazita. 

Ernest in Mike sta oba Bodi popoln ! .  Izražata se skrbno, uporabljata obilico 
dolgih besed in strokoven žargon. Skupaj sprejemata skrbno premišljene odločitve. 
Mike je Ernestov predpostavljeni. Ker delata v lekarni, so zaradi njunega skrbnega 
upoštevanja vsakega detajla pomirjeni tudi zdravniki, na katerih recepte Ernest in 
Mike izdajata zdravila. 

Ljudje z delovnim stilom Ustrezi ! so zelo vljudni drug do drugega, neprestano 
preverjajo, ali se sogovornik med razgovorom dobro počuti ter si prizadevajo iskati 
kompromise. Taka sta tudi Mervin in Gloria. Zaposlena sta kot negovalca v domu za 
ostarele. Njun spoštljiv in negujoč pristop cenijo tudi oskrbovanci, ki menijo, da 
izkazujeta dobre, tradicionalne vrednote. 

Ljudje z delovnim stilom Potrudi se ! raziskujejo številne alternativne možnosti, 
preskakujejo z ene vsebine na drugo, puščajo stavke nedokončane in navdušeno 
sprejemajo odločitve. Shipra in Catriona delata za oglaševalno agencijo. Druga 
drugi dajeta spodbude za bolj in bolj markantne inovacije. Skupaj sta že izoblikovali 
celo število idej ,  ki jih bo njuna ekipa lahko uresničila. 
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Carol in James sta pooblaščena za nakupovanje v imenu lokalnih oblasti. Med 
opravljanjem dela se veliko časa obnašata podobno kot igralci pokra, torej prikrivata 
svoje resnične občutke. Rezultat tega so številne uspešno sklenjene kupčije s trgovci, 
ki raje zvišajo popust, kot da bi izgubili posel. Carol in James drug drugega spoštujeta 
zaradi sposobnosti sprejemanja logičnih in pragmatičnih odločitev. 

Na žalost pa nam ni vedno mogoče koristiti prednosti komplementarnih stilov. 
Namesto tega imamo pogosto težave z odnosi prav zaradi tega, ker se naši stili 
razlikujejo. Nekompatibilnost ustvarja stres. Stres pa nas sili globlje in globlje v od 
gonil vodeno obnašanje. Bolj kot uporabljamo to obnašanje, bolj smo v stresu. 
Zaradi naraščajočega stresa postajamo manj in manj strpni do različnosti v drugih. 
Položaj je idealen za nastanek težav. 

Elenaje vodilna delavka s stilom Pohiti ! ,  njen podrejeni, Peter, paje Bodi popoln! .  
Peter je dobil nalogo, naj sestavi poročilo. Postavljeni rok j e  že pretekel (Elena je 
postavila kratek rok, saj je bila prepričana, da naloga Petru ne bo vzela zelo veliko 
časa). Peter pa poročila ni dokončal. Želel je še teden dni časa, da bi še enkrat 
preveril nekatere podatke v dodatku, izboljšal ureditev, naredil še eno kopijo ter 
naročil strokovno izdelavo diagramov. Elena je pričakovala osnutek poročila, ki bi 
skupaj s poročili drugih delavcev oblikoval končno ponudbo za stranko. Načrtovala 
je, da bo imela poročilo s seboj na sestanku, na katerem bodo njeni nadrejeni odločali 
o vsebini zaključnega dokumenta. 

Zamislite si razgovor, ki je sledil. Helena je nepotrpežljivo zahtevala poročilo in 
Petru vskočila v besedo, ko je ta želel razložiti, zakaj potrebuje še teden dni. Helena 
se je pritoževala, češ da je že tako ali tako porabil preveč časa. Petra je dokončno 
potolkla s pojasnilom, da je potrebovala le grobi osnutek. Po drugi strani pa je Peter 
prišel do zaključka, da Helene ne zanima kvaliteta, da ni sposobna določiti 
realističnega roka za pomembno nalogo, da je nevljudna in da noče prisluhniti 
razumni prošnji za podaljšanje roka ter, kar je bilo po Petrovem mnenju najbolj 
grozno, da je nameravala svojim nadrejenim pokazati nedokončan izdelek, kar bi 
seveda pomenilo, da bi si le ti ustvarili napačno sliko o kvaliteti Petrovega dela. 

Michael je oblikovalec z delovnim stilom Potrudi se ! ,  ki sodeluje v odboru za 
pospeševanje kvalitete. Odbor vodi Dennis, čigar delovni stil je Bodi močan ! .  
Michael izkazuje lastnosti, značilne za tip Potrudi se ! in na srečanjih odbora 
navdušeno predstavi nekaj idej . Dennis pa je mnenja, da Michael svojih idej ne 
premisli dovolj ter da so v praksi neizvedljive. Nihče od njiju pa ne zna drugemu 
razložiti svojih dvomov. Naposled Michael razočarano zapusti odbor, Dennis pa po 
njegovem odhodu nima nikogar, ki bi proizvajal ideje. Nadrejeni kmalu zatem 
odbor ukinejo. Če bi bila sposobna skupaj delati, bi Dennis lahko dodal koristen 
element praktičnosti nekaterim od Michaelovih dobrih zamisli. 

Primeri težav, ki nastanejo ob neujemanju stilov, vključujejo ljudi z delovnim 
stilom Ustrezi ! ,  ki obupano poskušajo brati misli ljudi s stilom Bodi močan! ,  da bi 
jim lahko ustregli; ali ljudi s stilom Bodi močan ! ,  ki ne morejo razumeti, zakaj 
sodelavca s stilom Ustrezi ! tako skrbi, ali dela prav ali ne; frustracijo ljudi s stilom 
Bodi popoln ! ob težnjah ljudi s stilom Potrudi se ! ,  da puščajo delo nedokončano; 
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ljudi s stilom Potrudi se ! ,  ki zamerijo sodelavcu s stilom Bodi popoln ! zaradi 
njegovega vztrajanja, naj postorijo dolgočasni del posla. Prepričana sem, da sami 
lahko naštejete še več primerov ! 

Ena od večj ih nevarnosti, ki jo predstavljajo kompatibilni delovni stili, je  
izostanek lastnosti drugih stilov. Da kompenziramo potencialno negativne elemente 
vsakega stila, namreč potrebujemo raznolikost stilov. 

Sodelavec s stilom Pohiti ! bo delavcu s stilom Bodi popoln ! ,  ki je na tem, da 
zamudi rok, prispeval element nujnosti, sodelavca s stilom Bodi močan ! pa bo 
pripravil do tega, da bo prosil za pomoč in tako privarčeval čas. Delavec s stilom 
Bodi popoln ! bo tistemu s stilom Pohiti ! preprečil, da zaradi naglice naredi hudo 
napako, delavca s stilom Potrudi se ! pa bo spodbujal, da dokonča začeto delo. 
Delavec s stilom Ustrezi ! bo tistemu s stilom Pohiti ! preprečil, da druge sili v 
prenagljene odločitve. Delavec s stilom Potrudi se ! bo v delavcu Bodi močan ! 
spodbudil živahnost, ki je le ta po navadi ne kaže, sodelavca s stilom Pohiti ! bo 
opogumljal, naj upošteva več opcij in se bo navdušeno odzival na previdne ideje 
sodelavca s stilom Ustrezi ! .  Sodelavec s stilom Bodi močan ! bo poudaril potrebo po 
dokončanju vsakdanjih nalog, ki jo sodelavec s stilom Potrudi se ! rad spregleda, 
sodelavca s stilom Pohiti ! bo pripravil do tega, da deluje manj živčno, tistega s 
stilom Ustrezi ! pa bo pomiril, da si ne bo delal toliko skrbi. 

Tudi Les, kot prej Helena, ima delovni stil Pohiti ! .  Ko so Petra premestili v Lesov 
oddelek, je takoj opazil, da se Les na njegov delovni stil Bodi popoln ! odziva 
drugače. Les je jasno povedal, da ceni Petrov smisel za detajle. Ugodno je ocenil 
Petrovo natančnost in ga prosil, naj pregleda poročila, ki jih je sam sestavil. Na 
koncu ni upošteval vseh Petrovih pripomb - za to bi porabil preveč časa, ampak mu 
je razložil, po kakšnem ključu se je odločal, katere pripombe v zvezi s poročilom so 
bile relevantne. Petru je tudi jasno povedal, kako se je odločal, katere pripombe bo 
ignoriral. Ko je Les Petra prepričal, da ceni njegovo delo, mu je začel postavljati 
časovne okvire. Petru je tudi dajal smernice glede tega, kaj naj vključi in kaj lahko 
izpusti. Tako je Petra počasi učil spretnosti, da sam presodi o količini podrobnosti, 
ki jih bo vključil. Lesov nadrejeni je kmalu opazil boljšo kakovost Lesovih poročil, 
ki so prej bila slabše strukturirana !  

Fionaje računovodja z delovnim stilom Bodi močan ! .  Zaposlena je bila v tekstilni 
tovarni. Njeni odnosi z vodilnimi delavci na posameznih oddelkih so bili suhoparni 
in precej formalni. Fiona je upravljala z njihovim denarjem in je pogosto morala 
preveJjati upravičenost plačil. Ko se je Steven pridružil njeni ekipi, je Fiona opazila, 
da mu njegov delovni stil Ustrezi ! omogoča, da laže opazi, kdaj so vodje oddelkov 
nezadovoljni in jezni, ker so bile njihove zahteve zavrnjene. Steven je imel navado 
preverjati, ali so njegovi vtisi pravilni, in je vodje spodbujal, naj razčistijo zadeve, 
ki jim niso po godu. Tudi takrat, ko jim ni mogel pomagati pri pridobivanju sredstev, 
so lahko razumeli njegove razloge, zato so se manjkrat pritoževali čez "neuklonljive 
računovodje" . 
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Delovn i sti l i  i n  upravljanje s časom 
Petorica delovnih stilov nam lahko nudi neprecenljiv vpogled v našo sposobnost 

upravljanja s časom. Z njihovo pomočjo identificiramo specifične korake, s katerimi 
vzpostavimo ravnovesje. Možno je, da bomo morali izbirati vsebine iz več stilov, iz 
katerih bomo nato ustvarili svoj lastni načrt upravljanja s časom. 

Če je naš stil Pohiti! :  da se izognemo napakam, moramo nameniti dovolj časa 
posameznim nalogam, še posebej za pripravam, ki jih tako radi preskočimo. Da ne 
bomo delovali nepotrpežljivo, zavestno upočasnimo potek stvari, tako da bodo 
drugi imeli čas ponotranjiti informacije. Prenehajmo s prakso prekinjanja ostalih in 
se osredotočimo na poslušanje. Koristilo nam bo, če se bomo spomnili, da druge 
ljudi povprašamo o njihovih željah, namesto da predpostavljamo, kako čutijo. 
Smotrno bo tudi, da vprašanja še enkrat zastavimo z drugimi besedami, in se tako 
prepričamo, da smo pravilno razumeli. Če imamo občutek, da nimamo pravega stika 
z drugimi, načrtujmo svoje prihode in odhode tako, da se lahko vključimo v 
socializacijske procese, ki se odvijajo pred sestanki in po njih. 

Če je naš stil Bodi popoln: sprostimo se in sprejmimo, da človeška bitja, vključno 
z nami samimi, niso sposobna skrajne popolnosti. Na napakah se učimo. Potrebno 
je, da si določimo prioritete, kar nam bo olajšalo odločitev, pri katerih delih je 
resnično upravičena tako visoka stopnja natančnosti. Razumeti moramo tudi, da so 
roki za druge pomembni, ter da moramo zato imeti cilj stalno pred očmi. Načrtovati 
moramo tako, da pravočasno dokončamo delo, namesto da bi preveč časa uporabili 
za načrtovanje .  Preverimo, kolikšna stopnja podrobnosti je zadovoljiva; nato 
posreduj mo ključne informacije in se ustavimo, preden ljudi zasujemo s fakti in 
številkami. 

Če je naš stil Ustrezi! :  če hočemo preprečiti, da nas zasujejo z nerealnimi zahtevami 
in nepomembnimi nalogami, se moramo naučiti spretnosti, kako reči ne. Pomembno 
je, da si postavimo omejitve in prioritete, le tako nas bodo drugi spoštovali. Kako je 
lahko naš "da" verodostojen, če nas ljudje še nikoli niso slišali reči "ne"? S pomočjo 
temeljnih tehnik asertivnosti bomo znali ravnati s strankami in sodelavci : za 
vzdrževanje razumnih meja pogosto ne rabimo nič več kot vljudno izrečen, odločen 
"ne" . 

Če je naš stil Potrudi se! :  potrebno je, da se naučimo nadzorovati svoje nagnjenje 
k zdolgočasenosti, ki nastopi v kasnejši fazi projektov. Prav nam, še bolj kot ljudem 
z drugimi delovnimi stili, lahko koristi pozitivno dnevno programiranje vseh vidikov 
naloge, s katero imamo opravka. Ko projekt dokončamo, nam prav tako koristi, če 
nekaj časa uživamo v občutku uspeha, tako da ga bomo želeli ponoviti. Včasih se 
lahko poslužimo ustvarjalnih domislic, ki naredijo vsakdanje naloge vznemirljive. 
Včasih pa moramo enostavno nadaljevati z delom, ne glede na dolgčas. 

Če je naš stil Bodi močan! :  ta stil je morda najteže identificirati. Naše potencialne 
šibke točke so lahko zelo dobro skrite. Preden prevzamemo nase nove naloge, bi 
morali vedno preveriti njihovo zahtevnost in dostop do ustreznih virov oz. sredstev. 
Spoznati moramo, da ni nič narobe, če kdaj prosimo za pomoč. Prav gotovo imajo 
tudi drugi pomembne veščine, znanje, čas in navdušenje za naloge, ki jih opravljamo, 
in bodo veseli, če jim bomo dali priložnost, da doprinesejo svoj delež. 
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U poraba sistema upravljanja  s časom 
Naši delovni stili neposredno vplivajo na način, kako uporabljamo sistem 

upravljanja s časom. 
Ljudje z delovnim stilom Pohiti! so dostikrat preveč nestrpni, da bi iz takega 

sistema potegnili kar največjo korist. Sistem začnejo uporabljati, ne da bi si 
predhodno vzeli čas, da proučijo najustreznejše načine prilagajanja sistema potrebam 
svojega dela. Ker v svojem delu ne razvrščajo posameznih poslov, posamične zadeve 
na hitro zabeležijo in jih potem niso več sposobni najti. Ljudje s tem stilom imajo 
na mizi vse polno papirčkov z beležkami, ki jih zaradi naglice niso utegnili vnesti 
v sistem. 

Posameznikom s tem stilom bi najbrž bolj odgovarjal enostaven sistem, ki bi jim 
omogočil hitro sortiranje v le nekaj kategorij, ne da jim bilo treba prepisovati. Če je 
to vaš stil, nosite s seboj blok samolepljivih lističev za beležke - le te lahko kasneje 
enostavno prilepite na ustrezne strani. Izogibajte se računalniških sistemov, razen 
seveda, če so zelo hitri; v nasprotnem primeru se boste nelagodno počutili že ob 
postopku vstopanja v sistem. 

Ljudje s stilom Bodi popoln! imajo "popolne" sisteme upravljanja s časom . 
Vzdržujejo jih tako natančno in urejeno, da porabijo zelo veliko časa že s samim 
vnašanjem podatkov. Problem predstavlja oblikovanje temeljnega sistema kategorij. 
Ljudje s tem stilom sploh težko začnejo uporabljati sistem, dokler se ne prepričajo, 
da je, kar zadeva možnost napak, popolnoma varen. Temu cilju so pripravljeni 
posvetiti nenormalno veliko časa. Če kasneje ugotovijo, da njihova ureditev kljub 
vsemu ni popolna, se dostikrat čutijo primorane, da začnejo vse na novo in tako 
porabijo mnogo ur za navzkrižno prestavljanje podatkov. 

Osebe s tem stilom naj pregledajo vse razpoloŽljive sisteme, preden izberejo 
tistega, ki najbolje odgovarja njihovim potrebam. Lahko se tudi potrudijo naj ti 
sistem, ki ga je možno s spremembami prilagoditi. Verj,etno jim bo všeč sistem, ki 
avtomatsko popravlja in ažurira vsak vnešeni podatek. Ce uporabljajo ročni sistem, 
naj podatke vpisujejo s svinčnikom, da bodo lahko zbrisali napačen podatek in 
vnesli novega. 

Ljudi s stilom Ustrezi! stalno skrbi, ali uporabljajo sistem upravljanja s časom na 
način, kot drugi od njih pričakujejo. Pogledujejo po tujih sistemih, da preverijo, ali 
je z njihovim vse v redu. Zelo težko se odločijo uporabljati vnaprej pripravljene 
strani za kaj drugega, kot je njihov prvotni namen, zato sami sebe omejujejo, kar 
zadeva prilagajanje sistema njihovim lastnim potrebam. 

Ljudje s tem stilom naj si predvsem nehajo beliti glavo v zvezi s tem, kaj drugi 
mislijo, da je prav. Za enega od sistemov naj se odločijo izključno zaradi tega, ker 
jim je všeč; sistema naj ne izberejo le zato, ker se je zanj odločil nekdo drug. Ko 
sistem že imajo, naj se počutijo svobodne, da ravnajo z njim, kot se jim zdi. 
Uporabljajo naj pisane bloke ali samolepljive figurice iz risank, da podkrepij o 
svojo pravico do individualnosti. 

Ljudje z delovnim stilom Potrudi se! bodo najbrž preskakovali z enega sistema 
na drugega. Pri vsakem bodo ostali le tako dolgo, kolikor bo trajalo njihovo 
zanimanje. Na začetku so zelo navdušeni ter svoj odlični sistem razkazujejo vsem v 
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svoji okolici. Zgodi pa se, da nekako ne uspejo priti do bolj vsakdanjih vidikov 
dela s sistemom, kot je odločanje o podrobnostih v zvezi z njegovim vodenjem. Ko 
odkrijejo nov, boljši sistem, začnejo na novo in to se ponavlja spet in spet. 

Ljudje s tovrstnim stilom potrebujejo raznolikost v svojem sistemu upravljanja s 
časom. Njihovo zanimanje bi na primer ohranjal sistem, ki bi občasno dovoljeval 
vnašanje novih lastnosti. Potrebovali bi sistem, ki bi zahteval kar najmanj detajlno 
vpisovanje podatkov. Najbrž bi jim še najbolj odgovarjal sistem računalniško 
vodenih projektov, ki bi pokrival vse pomembne vidike določene naloge. 

Ljudje s stilom Bodi močan! se bodo predvsem spraševali, zakaj sploh potrebujejo 
sistem upravljanja s časom. Njihovo skrito prepričanje je namreč, da dober spomin 
popolnoma zadostuje. Na delu jim ustreza zelo enostaven sistem. Podatke naj v 
sistem vnašajo skrbno in sproti, ne glede na okoliščine. 

Ljudje s tem stilom naj izberejo kar najbolj praktičen sistem. Če je sistem ročen, 
naj izberejo takega, ki ima preproste, vendar uporabne platnice. Računalniški sistem 
pa naj bo bazičen in brez prevelikega števila izboljšav. Navodila za uporabo sistema 
naj bodo jasna in logična, tako da ne bodo rabili pomoči pri postavitvi. 

Kako izkor istit i dobre stra n i  de lovn i h  sti l ov 
Prav gotovo smo se po malem razpoznali v vsakem posamičnem delovnem stilu. 

Vzemimo si čas in si podrobneje poglejmo en ali dva stila, ki sta na nas naredila 
največji vtis. Razmislimo, kaj je za nas važnejše: hitrost, popolnost, dober odnos z 
ljudmi, spopadanje z novimi nalogami, mir. Kako smo se lotili poglavja o delovnih 
stilih? Smo ga na hitro preleteli? Smo vsak stil počasi in temeljito preučili? Nas je 
predvsem zanimalo, kako bi lahko izboljšali svoje odnose z ljudmi? Smo v njem 
iskali novih idej? Ali pa smo se le vprašali, čemu ves ta hrup? 

In kaj lahko naredimo sedaj, ko se teh stvari bolj zavedamo? V naslednjem koraku 
se usmerimo v to, da ohranimo prednosti svojegaGih) delovnega(ih) stila(ov), brez 
njegovih(njihovih) pomanjkljivosti. Kar potrebujemo je zavestna izbira med 
različnimi možnostmi, kiji bo sledilo poskusno obdobje, ko se bomo učili uporabljati 
nove tehnike. 

Če je naš sti l  Poh iti l : 
• Svoje delo načrtujmo stopenjsko in si postavljajmo vmesne cilje. 
• Osredotočimo se na skrbno poslušanje sogovornikov, vse dokler ne 

končajo z govOljenjem. 
• Učimo se tehnik sprostitve in jih redno uporabljajmo. 

Če je naš sti l  Bod i popol n i : 
• Postavimo si realistične standarde v zvezi z izvajanjem nalog in 

natančnostjo. 
• Urimo se v spraševanju samih sebe o resničnih posledicah - to delajmo 

vsakič, ko odkrijemo napako. 
• Vztrajajmo pri sporočan ju ostalim, da njihove napake niso resne. 
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Čeje naš sti l  Ustrezi ! :  
• Začnimo postavljati ljudem vprašanja, da ugotovimo, kaj hočejo, 

namesto, da se trudimo z ugibanj em. 
• Bolj pogosto naredimo kaj zase in drugim posreduj mo svoje želje. 
• Urimo se v odločnem sporočanju drugim, da so naredili napako. 

Če je naš sti l  Potrud i  se ! : 
• Ne javljajmo se za prostovoljca. 
• Naredimo načrt, ki vključuje dokončanje neke naloge - načrta se 

držimo vse dokler ga ne izpeljemo. 
• Preverimo parametre neke naloge in nato naredimo le to, kar parametri 

določajo.  

Če je naš sti l  Bod i moča n !  
• Beležimo si naloge in čas, ki ga imamo na razpolago, tako da imamo 

nadzor nad svojim delom. 
• Prosimo druge ljudi za pomoč. 
• Vključimo se v kakšno prostočasovno dejavnost, v kateri resnično 

uživamo. 
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Dovolite mi še opozorilo.  Ko se odločamo za spremembo svojega načina 
obnašanja, se moramo zavedati, da nas imajo naši nadrejeni, naše stranke in naši 
sodelavci radi prav take, kakršni smo. Zato, ker smo taki, dobivamo tudi veliko 
priznanj.  Ko se bomo spreminjali, nam bo pomagalo, če se bomo zavedali, da bomo 
morda pogrešali nekatera priznanja, na katera smo bili navajeni. Lahko se tudi 
zgodi, da se bodo nekateri upirali našim spremembam, zato je dobro, da načrtujemo, 
kako se bomo soočili s temi ovirami. Poskrbeti moramo, da bomo naše novo obnašanje 
pokrepljevali mi sami, pa tudi drugi ljudje. Nekaj sugestij : 

Ljudi s stilom Pohiti ! hvalijo zaradi njihove hitrosti; odločimo se, da bomo zaslužili 
pohvalo tudi zaradi svoje natančnosti. 

Ljudi s stilom Bodi popoln ! hvalijo zaradi natančnosti ;  iščimo pohvale za 
spoštovanje rokov in za ustrezno količino podrobnosti v oddanem izdelku. 

Vsi menijo, da so ljudje z delovnim stilom Ustrezi ! prijetni; potrudimo se, da 
dobimo potrditve zaradi svoje asertivnosti. 

Ljudje Potrudi se ! dobivajo točke zaradi svojega elana; iščimo priznanje za 
uspešno dokončane naloge. 

Ljudje s stilom Bodi močan ! dobivajo zadržana priznanja zato, ker ne potrebujejo 
pomoči; opazujmo, kako se odnosi izboljšajo, ko ljudem dovolimo, da nam pomagajo. 

Če spoznamo, da uporabljamo izključno enega ali največ dva stila, bi bilo koristno, 
da osvojimo še katerega od ostalih. 
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Sed m o  pog lavje 

G radnja  od nosov 

Uspešni na delu 

Delo v organizaciji pomeni delo z drugimi ljudmi. Od kvalitete naših odnosov bo 
odvisno, kako bodo drugi gledali na to, ali dobro opravljamo svoje delo. Ne glede 
na to našo tehnično kompetentnost, bo imela organizacija bolj malo koristi od nas, 
dokler se ne bomo znali učinkovito sporazumevati z drugimi. Uspešno 
sporazumevanje pa je na dolgi rok vedno odvisno od tega, ali smo uspeli vzpostaviti 
sprejemljive odnose. Ker moramo vzpostavljati odnose z drugimi tudi znotraj teamov 
in skupin, moramo ves čas tudi usklajevati svoje zveze z drugimi tako, da naša 
dobra zveza z eno osebo ne bo šla na račun odnosov z drugimi. 

Ena temeljnih človeških potreb je tudi potreba po stiku z drugimi ljudmi. Zaradi 
tega je zapiranje v samice tako zelo huda kazen. To je tudi razlog, zakaj se otroci 
brez pozornosti in spodbud, kot je bil to v bližnji preteklosti primer v nekaterih 
romunskih sirotišnicah, ne morejo nonnalno razviti. Čeprav se kot posamezniki 
razlikujemo po tem, koliko pripoznavanja potrebujemo, moramo vsi, če želimo 
živeti kot zdrava človeška bitja, dobiti vsaj nekaj pozornosti od drugih. 

Potrd itve 
Kakršnakoli interakcija z drugimi predstavlja  tudi izmenjavo pripoznavanja. 

Pesamični del te interakcije, torej "enota pripoznavanja" pa je potrditev. 
Da nekoga pripoznamo, se ga lahko dotaknemo, mu govorimo ali pa tudi samo 

ujamemo njegov pogled, preden se zazremo drugam. Celo z zgolj bežnim pogledom 
nekomu pokažemo, da smo opazili njegov obstoj, zato je to potrditev, pa čeprav je 
njena intenzivnost nizka. Ljudje, ki nimajo zadostnih kontaktov z drugimi, se 
nesorazmerno odzivajo tudi na najmanjše potrditve, kot na primer takrat, ko neznanca 
v dvigalu zgolj vljudno pozdravimo, kmalu po tem pa nam že pripoveduje svojo 
življenjsko zgodbo. 

Na vrhu lestvice so dotiki. Raziskave so pokazale, da ima dotikanje velik vpliv 
celo, če se ga ne zavedamo v celoti. Neka raziskava narejena na osnovi skrite kamere 
je pokazala, da so ljudje, če so se nežno dotaknili njihove roke, lažje priznali, da so 
našli in spravili denar, ki je bil (namerno) pozabljen v telefonski govorilnici. Tisti, 
ki se jih niso tako dotaknili, so pogosteje trdili, da denarja ni bilo več, ko so oni 
prišli. 

Kot dojenčkom so nam telesne potrditve nujno potrebne tudi zato, ker še ne 
razumemo, kaj nam odrasli pripovedujejo. Ko pa odraščamo in se naučimo govoriti, 
se naučimo sprejemati potrditve tudi na nefizičen način. Kot odrasli ljudje 
uporabljamo kot potrditve praktično vse vrste pripoznav: če se nam kdo nasmehne 
ali pa zagodmja nad nami, ko se pogovarjamo, sprejemamo plačo ·in provizije, ko 
nam dodelijo službeni avto . . .  Ker naša družba postavlja vrsto omejitev na to, kako 
in kdaj se lahko dotikamo drug drugega, večino potrditev na delu prejmemo z 
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gledanjem in poslušanjem. Vidimo nasmeh ali jezno grimaso, slišimo pripombe in 
opazke na svoj račun ter vprašanja, ki namjih postaVljajo sodelavci. V Veliki Britaniji 
so potrditve z dotikanjem omejene na rokovanje, ponekod v drugih deželah pa je 
običajno imeti tudi precej več fizičnih stikov s sodelavci. . 

Rokovanje nam pokaže, da potrditve pogosto obravnavamo kot bi bile denar. 
Opazujte, kaj se dogaja, ko se skupina ljudi na višjih položajih sestane na skupnem 
srečanju s svojimi podrejenimi. Precej pogosto se pojavi izrazit vzorec rokovanja. 
"Pomembneži" se bodo rokovali z drugimi osebami na visokih položajih, od 
podrejenih pa pričakujemo, da se bodo rokovali med seboj . Kot da bi oznanjali, da 
ima naše rokovanje posebno vrednost in da ga lahko dajemo samo tistim, ki nam 
bodo vrnili potrditev enake vrednosti. Da smo uspeli vemo takrat, ko so se tisti na 
najvišjih položajih pripravljeni rokovati z nami. 

To je bil tudi eden od načinov izkazovanja spolne diskriminacije, ki je sedaj manj 
pogost. Moški manageJ.ji se pogosto niso rokovali z ženskami na enakem položaju. 
To pa zaradi tega, ker so menili, daje položaj ženske že sam po sebi nižji in mu zato 
ne pripada rokovanje večje vrednosti. Ker ne pričakujejo rokovanja, ženske pogosto 
k temu same prispevajo, saj ne naredijo nič, da bi same spodbudile tak stik. 

Če dvomite, da je to res tako, pomislite, kako se počutite, kadar kdo zavrne 
rokovanje z vami. Naš odziv v takih situacijah je običajno zelo buren, lahko se 
počutimo zavrnjene, ponižane, jezne, ogorčene ali obupane. Na splošno se s to 
osebo v bodočnosti ne bomo več želeli srečevati. To pa zato, ker nam je dotik tako 
zelo pomemben. Prav pomembnost dotika včasih vodi do pritožb o spolnem 
nadlegovanju, saj smo tako močne potrditve pripraVljeni sprejemati samo od ljudi, 
s katerimi imamo dovolj bližnje odnose. 

Pozitivne a l i  negativne 
Potrditve se med seboj razlikujejo glede na intenzivnost in način komunikacije. 

Delimo pa jih tudi na pozitivne in negativne. Pozitivne potrditve so tiste, ki nas 
pozivajo, naj se počutimo OK v zvezi s sabo in drugimi, negativne potrditve pa nas 
pozivajo, naj se ne počutimo OK v zvezi s sabo, v zvezi z drugimi ali oboje. 

Pohvalne pripombe v zvezi z našim delom, pojavo, družino ali konjičkom so 
pozitivne potrditve. Tudi vprašanja so potrditve. Ko nekomu posvetimo pozornost 
in ga povprašamo po njegovem mnenju, skrbeh, idejah ali po njegovem zdravju, je 
to močan način pripoznavanja njegovega obstoja kot človeškega bitja. 

Pozitivne potrditve niso vedno lepe pripombe. Pozitivna potrditev se lahko nahaja 
tudi v konstruktivni kritiki, čeprav se tega morda tega povsem ne zavedamo, ko jo 
sprejmemo. Ko je podana na način, ki nam pove, kako lahko nekaj izboljšamo, taka 
kritika nosi s seboj sporočilo, da smo OK in da lahko to še vedno naredimo bolje kot 
prej . Ponudi nam jo lahko samo nekdo, ki nam želi vse najboljše. 

Tudi negativne potrditve so mnogo bolj zapletene kot to, da povemo nekomu 
nekaj neprijetnega. SO deli interakcij, ki nas vabijo, da se na nek način počutimo 
slabo. Negativne potrditve pa so skrite tudi v opogumljanju, naj se počutimo, da 
smo nad drugimi. Pozivanje, naj gledamo skozi "Jaz nisem OK, ti si OK" ali pa "Jaz 
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sem OK, ti nisi OK" okno, ni psihološko zdrav način doseganja občutka lastne 
vrednosti. Lahko doživimo tudi potrditve, ki bodo zapustile v nas občutek, da 
nihče ni OK. To so cinične pripombe tipa "Ali res misliš, da bodo ti bodo ti bedaki 
verjeli?", ki nas potiskajo v brezup "Jaz nisem OK, ti nisi OK" življenjske pozicije. 

Uporaba sarkazmov včasih zmede našo sposobnost razločevanja med pozitivnimi 
in negativnimi potrditvami. Čeprav se zdi, da je sarkazem negativen, to obliko 
interakcije pogosto uporabljajo mladi fantje in možje.  Kadar se na ta način 
pogovarjajo s sebi enakimi, običajno izmenjujejo zamaskirane pozitivne potrditve. 
"Mačo" kultura nam, še posebej, če smo moški, brani, da bi jasno izkazovali svoje 
občutja prijateljstva in skrbi. Naučimo se jih skrivati za šalami in pripombami kot 
na primer "O ne, že spet ti !", čeprav smo v resnici zelo veseli, da smo nekoga srečali. 

Težava s tovrstnimi sarkazmi je v tem, da uporabljamo enak način, kadar želimo 
zamaskirati negativno potrditev. Morda smo jezni na koga, a se nam zdi, da je 
preveč tvegano, da bi mu to naravnost povedali, saj je na primer naš nadrejeni, ali pa 
je poznan po tem, da hitro vzkipi. Zato mu to, kar bi mu radi rekli, povemo v obliki 
šale. Potem pa lahko, če se odzove premočno, zanikamo kakršenkoli slab namen in 
ga obdolžimo, da mu manjka smisla za humor. Pravi izvedenci v tem manevru lahko 
to povedo v tako prizadetem tonu, da se jim na koncu žrtev celo opraviči. 

Kot prejemniki se zlahka zmedemo glede razumevanja sporočila, kadar so v 
interakcije vpleteni sarkazmi. Doleti nas lahko celo lažja  oblika paranoje. Ali so to 
res mislili kot šalo ali pa se v ozadju skriva slab namen? Naše sporazumevanje z 
drugimi bo mnogo jasn�še in odnosi boljši, če bomo tvegali in naravnost povedali, 
kar resnično mislimo. Ce bomo sporočila oblikovali kot pozitivne potrditve, bodo 
celo naše kritike lahko konstruktivne. 

Pogojne a l i  brezpogoj ne 
Potrditve lahko razdelimo tudi na pogojne in brezpogojne, to je na tiste, ki jih 

dobimo zato, ker nekaj počnemo in tiste, ki jih dobimo enostavno zato ker smo, ker 
obstajamo. Tradicionalni pogled na organizacije je predpostavljal pogojni način 
potrjevanja: pripoznavanje je nekaj kar izhaja iz izvajanja nalog. Pogojne potrditve 
pokrivajo celo vrsto zadev, ki jih lahko nadziramo: kako opravljamo svoje delo, 
kako smo oblečeni, kako uporabljamo svoje sposobnosti. Lahko so pozitivne ali 
negativne: "to je bilo dobro poročilo", "tu so potrebne spremembe", "tvoji čevlji 
niso ustrezne barve", "kako neumna misel". Če imamo srečo, smo deležni pravilne 
mešanice pozitivnih pogojnih potrditev v količinah, ki nas na eni strani ojačujejo 
tam, kjer smo že dobri, na drugi strani pa nam nudijo ustrezno spodbudo za razvoj . 

Brezpogojne potrditve dodajo pomembno razsežnost. Takih potrditev si namreč 
ni potrebno "prislužiti" z delovnimi dosežki ali videzom. Ko vprašamo nekoga, 
kako njegova družina preživlja prosti čas, je to zelo močna oblika potrjevanja, ki 
pokriva tudi tista področja, ki so sicer v delovnem času zanemarjena. Ko nam nekdo 
pove, da mu je prijetno v naši družbi, je za večino to močna spodbuda, ki · nam 
okrepi voljo do življenja in dela. Naraščajoča pozornost, ki jo v organizacijah 
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posvečajo "celoviti osebnosti", je odraz te potrebe po brezpogojnih potrditvah. Na 
delu preživimo preveč časa, da bi se lahko omejili samo na pogojne potrditve. 

Med pogoj nimi in brezpogojnimi potrditvami ne moremo povsem jasno potegniti 
črte. Prehod med obema je postopen in podoben nekakšni lestvici. Na eni strani 
imamo popolnoma brezpogojne potrditve, pozitivne ali negativne, kot so "Rad te 
imam." ali "Sovražim te." Na drugem koncu pa se nahajajo zelo določene pogojne, 
kot so: "Obleka, ki jo danes nosiš, je zelo primerne/ neprimerne barve." Vmes je cela 
vrsta različnih možnosti, Vključno s potrditvami, ki imajo po malo od obojega. Tak 
je na primer zgoraj opisani primer vprašanja o družini in prostem času. Vprašanje o 
zdravju staršev se zdi bolj brezpogojno, medtem, ko je zanimanje za otroke lahko 
razum1jeno kot pogojno, še posebej, če se izjave nanašajo na njihovo vedenje in 
zato izgleda, da so povezane z načinom, kako jih vzgajamo. Tudi s hobiji  je podobno: 
lahko smo pozorni na veselje in navdušenje, s katerim se jih posameznik loteva, ali 
pa dajemo potrditve pogumu in spretnosti. 

Vseskozi se moramo zavedati, da je postopnost pogojnosti podobna lestvici. Če 
se potrudite opazovati, kako se ljudje odzivajo na potrditve, ki jim jih ponujate, 
lahko odkrijete, kje na tej lestvici se najraje nahajajo. Ce so potrditve preveč pogojne, 
se bodo odzvali, kot da ste neosebni ali deloholiki. Če pa so potrditve preveč 
brezpogojne, se bodo odzvali, kot da se vtikate v njihove privatne stvari. Ravno 
tako kot pri glasbi, če drugi ne pokažejo, da jim je všeč zvok, ki ga proizvajate, se 
lahko premikate po lestvici gor in dol, dokler ne dosežete zaželenega učinka. 

Potrd itven i  vzorci 
Naš osebni potrditveni vzorec sestavljajo potrditve, ki jih dajemo in sprejemamo. 

Z ljudmi, s katerimi smo v stikih, razvijemo take vzorce interakcij , ki nam 
zagotavljajo potrditve, s katerimi zadovoljujemo naše potrebe. To se ne zgodi 
slučajno. Nehote se nam bo dogajalo, da bomo vzpostavljali odnose s tistimi ljudmi, 
pri katerih je verjetneje, da nam bodo nudili potrditve take vrste in jakosti , kot smo 
se jih navadili tokom našega otroštva. Te postanejo sestavni del načina našega 
bivanja. Če se naše običajno ravnotežje podre, se počutimo neprijetno in ga 
poskušamo ponovno vzpostaviti. 

Ljudje se seveda razlikujemo po tem, iz katerih virov dobivamo potrditve. Biti 
del teama pomeni, da so nam potrditve dostopne iz' mnogih različnih smeri. 
Samostojno delo nudi manj potrditev. Na osnovi tega, kar nam bolj ustreza, bomo 
izbrali tisto situacijo, za katero je verjetneje, da bo ustvarila vzorec, ki ga želimo. 
Razlikujemo se tudi po tem, katere skupine si izberemo za izmenjavo potrditev. Ali 
je to skupina na delu, družina, prijatelji, sošolci v večerni šoli, krajevna ljubiteljska 
gledališka skupina ali pa . . . . .  ? Imeli bomo tudi različne "ritme" potrjevanja. Nekateri 
potrebujejo pogostejše potrditve, medtem ko drugi lahko zdržijo brez tudi daljša 
obdobja. 

Jakost potrditve lahko ocenimo z ozirom na trud, ki ga je vanjo vložil dajalec. Ne 
glede na to pa bo njen vpliv na nas odvisen od našega vrednotenja. To bo odvisno 
od narave interakcije, od naših občutij v zvezi z dajalcem in od tega, na katere 
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vidike naše osebnosti ali vedenja se potrditve nanašajo.  Nekateri imamo raje 
priznanja v zvezi s svojo dejavnostj o  in dosežki, drugim je prijetneje dobivati 
potrditve v zvezi z družino in osebnimi odnosi, spet tretjim pa je več do tega, da 
ljudje pokažejo zanimanje za njihove prostočasovne dejavnosti. 

Tudi struktura organizacije ima pomemben vpliv na izbiro možnosti za oskrbo s 
potrditvami. če smo, na primer, v zelo tesnih odnosih s strankami, se lahko zgodi, da 
bomo potrditve iskali pri strankah, namesto pri kolegih, zaradi česar se lahko zmanjša 
naša lojalnost do organizacije. Gostujoči strokovnj aki, zaposleni pri velikih 
projektih, pogosto razvijejo tesnejše odnose z osebjem svoje stranke, kot pa s svojim 
lastnim vodstvom, ki pogosto ne predstavlja dosti več kot zgolj glas prek telefona. 
Problemi nastopijo, če pride do konflikta interesov, strokovnjakova lojalnost bo 
namreč pogosto tam, kjer so najboljše potrditve. 

Morarji in Angus sta bila strokovnjaka za montažo in vzdrževanje avtomatskih 
proizvodnih linij . Vsaj štiri dni na teden sta preživela v prostorih svojih največjih 
strank. Redko sta srečevala svoje sodelavce, imela sta malo stikov s svojimi 
predpostavljenimi, drug drugega pa sta srečevala zgolj vsake četrt leta na oddelčnih 
sestankih. Oba sta tako dobivala svoje z delom povezane potrditve od oseb, 
zaposlenih pri strankah. 

Za Morarjija to ni bil problem. Morarjije bil miren in tih človek, ki je najraje delal 
sam. Vsak teden je igral badminton s prijatelji, ki so živeli v soseščini, obiskoval pa 
je tudi tečaj španskega jezika. Sicer pa je bil povsem zadovoljen z gledanjem 
televizije in branjem. Njegov osebni potrditveni vzorec je bil s tem v glavnem 
pokrit, tako da ni pogrešal stikov s sodelavci. 

Angus je bil drugačen. Da bi dobil delo gostujočega strokovnjaka, se je preselil 
daleč proč od svojih prijateljev in družine in je zelo pogrešal potrditve, na katere je 
bil navajen. Ker je imel tako malo stikov s svojimi sodelavci, je za svoj a  
pripoznavanja iskal ljudi pri strankah. Zelo s o  mu prijale potrditve o kvalitetno 
opravljenem delu, zato se je trudil, da bi dosegal rezultate, kijihje stranka pričakovala. 
To bi seveda bilo lahko zelo v redu, problem je bil v tem, daje stranka želela več, kot 
pa je bilo vključeno v pogodbi. Ker dodatnih uslug ni zaračunaval, je stal svoje 
podjetje kar precej denarja. 

Menjava potrd itev 
Mnogi med nami težijo k temu, da izvaj ajo nekakšne izmenjave potrditev, 

menjanje oziroma vračanje pozitivnih ali negativnih potrditev, ki ustrezajo temu, 
kar sprejmemo. Omenila sem že, da se to lahko dogaja z rokovanj em, dogaja pa se 
tudi na mnoge druge načine. Kadar nekdo pohvali naš izgled, mu povemo, da tudi 
on dobro izgleda. Nekdo lahko izrazi občudovanje do kakega vidika našega dela 
samo zato, da bi mu odgovorili s kratko in včasih umetno pripombo o njegovem 
delu. Ta izmenjava se dogaja brez razmišljanja in ni iskrena. Ko se to zgodi ostane 
pobudniku interakcije občutek, da je njegovo potrditev na nek način izbrisala 
nezadovoljujoča povratna potrditev. 
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Menjavo potrditev lahko izvajamo še na en način. V tem primeru poskušamo 
doseči potrditveno ravnotežje tako, da se odzivamo na količino potrditev namesto 
na vsebino zadeve. Vzemimo tipičen primer, naše interakcije s sodelavcem, ki ga 
redno srečujemo na poti v službo. Vemo, da je zaposlen v isti organizaciji, saj 
ponavadi vsako jutro skupaj vstopava v zgradbo. V sak dan, brez izjeme, tedne in 
mesece drug drugemu govoriva: "Dobro jutro" in nič več. Morda to ni nekdo, s 
katerim bi se radi zbližali. Potem pa se ta oseba nekega jutra ne pojavi. Dva tedna je 
ne vidimo. Potem ponovno pride, ravno tako kot prej . Samo nekdo, ki je socialno 
popolnoma nekompetenten, bi rekel "Dobro jutro", kot da se ni nič zgodilo. 

Namesto tega bomo na nek način omenili njegovo odsotnost. "O, vrnili ste se. 
Lepo vas je spet videti. Ali ste bili morda odsotni?" In on nam bo pripovedoval o 
svojih počitnicah ali času, ki ga je preživel v bolnici, medtem ko bomo mi dali 
nekaj primernih zavidajočih ali pa sočutnih izjav. Naslednje jutro mu bomo morda 
dali nekaj več pripomb, morda ga bomo vprašali, kako je bilo prejšnji dan v službi. 
On nam bo na kratko pripovedoval o tem. Tretji dan smo se pripravljeni vrniti na naš 
običajni "dobro jutro", on pa prav tako. Tako se potem nadaljuje, dokler nekdo 
ponovno ne izostane za nekaj dni. 

V omenjenem primeru se je dogajalo, da smo s to osebo tokom časa vzdrževali 
izmenjavo potrditev. V sak dan smo mi in tudi on pričakovali, da bomo dali in 
sprejeli po eno potrditev, kot prispevek k našemu ravnotežju. Ko je eden od naju 
izostal, pa smo to zamudili. Skrit nekje globoko v nas je poseben računalnik, ki 
šteje primanjkljaje. Sodelavca nismo videli dva tedna, se pravi po pet dni v tednu in 
tako smo zamudili deset potrditev. Prvi dan vrnitve smo z medsebojnim klepetom 
uspeli izmenjati sedem potrditev. Naš računalnik je izračunal, da nam še vedno 
manjkajo tri potrditve iz preteklega tedna, poleg tega pa moramo nadoknaditi še 
dve iz tekočega tedna. Tako smo na drugi dan vmitve potrebovali še tri plus dve, kar 
je enako pet potrditev. Če smo to nadoknadili drugi dan, se lahko tretji dan vrnemo 
na našo običajno eno potrditev na dan. 

Ta način menjave se lahko pojavlja v mnogih odnosih, ki jih imamo z drugimi, in 
lahko vključuje različne količine potrditev. Lahko se na primer enkrat na mesec 
srečujemo z nekdanjo sodelavko, ki je postala dobra prijateljica, in z njo preživimo 
prijetne urice v klepetu o najinih sedanjih službah in opravljanju nekdaj skupnih 
sodelavcev. Če en mesec srečanje izpustimo, moramo to na nek način nadoknaditi. 
Primanjkljaj lahko nadomestimo tako, da na naslednjem srečanju preživimo skupaj 
več časa, ali da si vmes večkrat telefoniramo, ali da smo na naslednjem srečanju bolj 
aktivni, oziroma z mešanico vsega tega. 

Nasprotje temu je, če se srečamo prej , kot mine mesec dni. Porabili bomo ravno 
toliko energije, kot je potrebno, da "predelamo" čas od zadnjega srečanja. To bomo 
potem odtegnili na našem rednem srečanju. Če bodo ta srečanja še naprej potekala 
pogosteje, se bo tudi potrditveni vzorec postopoma prilagodil. Srečanja s prijateljico 
bodo znotraj naše strukture potrditev pridobila vlogo še pomembnejšega vira. Če 
pa se bo nadaljevalo izpuščanje srečanj , jih bomo prenesli v tisti del potrditvenega 
vzorca, ki pokriva pojemajoče stike. V tem primeru jih bomo verjetno delno 
nadomestili z pogostejšimi stiki s kako drugo prijateljico, ki je pogosteje dosegljiva. 
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Ana l iza potrd itven ih  vzorcev 
Na tem mestu si vzemite čas za pogled v svoje lastne potrditvene vzorce. List 

papirja z navpičnimi črtami razdelite na pet ali šest stolpcev. Na vrhu vsakega 
stolpca napišite ime nekoga, s katerim imate redne stike - morda je član vašega 
delovnega kolektiva ali pa vaša redna stranka. Pomislite na to, kakšne potrditve 
dobivate in dajete, kadar ste v njegovi družbi. Opažanja zapišite v stolpce tako, da 
boste lahko primerjali svoje odgovore za različne osebe. 

Kako intenzivne so potrditve, kijih izmenjujete z njimi?  (samo pozdrav, razgovor, 
večja pohvala ali kritika?) 
Ali vam oni dajejo pozitivne ali negativne potrditve? 
Kakšne potrditve dajete vi njim? 
Kako pogosto dajete potrditve drug drugemu ? 
Ali si organizirate dajanje potrditev na osnovi menjave? 
Na kaj se potrditve nanašajo? 
Ali so pogojne ali brezpogojne? 

Ko imate niz odgovorov, poiščite vzorce: 

Ali dajete vsem take potrditve, ki so vam najljubše, ne glede na to, kaj si oni 
želijo ? 
Ali dajete pozitivne potrditve samo nekaterim izbranim posameznikom ? 
Ali se pomanjkanje potrditev ujema s tistimi odnosi, ki niso tako dobri, kot bi 
lahko bili ? 
Ali je s to osebo res tako težko shajati, ali pa je to zato, ker ji dajete potrditve 
napačne vrste? (ali zato, ker to počne ona vam?) 
Ali se do nekaterih posameznikov drugače obnašate in dajete vtis, da so vam 
ljubši ? 
Kaj lahko spremenite, da bi imeli boljše odnose s čim več ljudmi čim daljši čas? 

Na koncu razmislite o celotni podobi: 

Ali v vašem življenju prevladuje en vzorec ali pa se obnašate različno v službi, s 
prijatelji ali z družino? 
Ali se zanašate na nekaj posame.znikov, ki vam dajejo zelo intenzivne potrditve, 
ali pa na večje število ljudi, ki vam daje manj intenzivne potrditve ? 
Ali se enake težave pojavljajo na različnih krajih? 
Kakšen je potrditveni vzorec med vami in vašim šefom ? (ali padate v past in 
dajete šefu zgolj negativne potrditve in pritožbe - ali pa celo nič, saj šefi tega 
"tako ne pričakujejo " ?) 

Prob lemi  s potrjeva njem 
Ker se naši potrditveni vzorci in usmeritve oblikujejo v glavnem takrat, ko smo še 

majhni, pogosto pademo v nekatere značilne pasti. Odrastemo z vrsto nekoristnih 
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prepričanj o tem, kako naj dajemo potrditve in z nekaterimi v naprej določenimi 
odgovori, ki nas vodijo v nelogično odzivanje na potrditve. Odkrijemo lahko 
nekatere "mite" oziroma "pravila" v zvezi s potrditvami, v katere smo pripravljeni 
do določene mere verjeti. Le ti se v obliki starševskih sporočil nahajajo v naših 
glavah. Četudi se jih v celoti ne zavedamo, izražajo mnenja, ki so jih naši starši 
imeli o pravilnih načinih obnašanja. Ravno tako, kot je vsaka družina drugačna, se 
tudi posamezniki razlikujejo po tem, v kakšni meri se podrejajo tem pravilom. 

Ne dajaj: določenih pripomb ali pa potrditev na splošno ne izražamo. Morda se . 
bojimo, da bo oseba preveč "važna", če jo pohvalimo, ali pa preveč vznemiIjena, če 
jo opozorimo na napake. Tako lahko opazimo, da je nekdo dobro opravil neko 
zahtevno nalogo, a se obnašamo, kot da se ni nič zgodilo, ali pa trdimo, da ni 
nobene potrebe za vznemiIjenje, saj "je zgolj opravil delo, za katerega je plačan". 

Ne sprejemaj : včasih lahko dejansko vidimo gib, kot da bi oseba odrinila potrditev 
proč od sebe. Spet drugič je zavrnitev lahko verbalna, ko omenimo, da zasluge (ali 
krivdo) nosi nekdo drug. Naš nadrejeni nas pohvali zaradi odličnega poročila, mi pa 
rečemo, da bi pohvalo v resnici zaslužili naši sodelavci, ki so opravili večino dela ( 
ko to ni res). 

Ne odkloni: čutimo se primorane sprejeti, karkoli nam ponudijo, čeprav to ni 
tisto, kar smo si želeli. Zgodi se celo, da se počutimo prizadeti zaradi potrditve, a 
tega dajalcu ne damo niti slutiti. Ženska se lahko vljudno smehlja, ko sprejema 
potrditve o svojem izgledu, namesto o svoji sposobnosti. Moški se lahko sprijazni 
s pripombami o svoji odločnosti, namesto o svoji občutljivosti. 

Ne prosi: to je zelo pogosta težava v organizacijah, kjer nam je "nerodno" prositi 
za odziv. V osebnih odnosih lahko to še dodatno ojačamo s trditvijo, da potrditev ne 
velja, "če je potrebno zanjo prositi". Počutimo se razočarane in potlačene, če našega 
truda in sposobnosti nihče ne opazi, vendar ne znamo obrniti pozornosti nase, ne da 
bi pokazali svoje ranljivosti. 

Ne dajaj potrditev sam sebi: to je v organizacijah še večji problem. Strah, da ne 
bi izpadli bahavi in domišljavi, nam preprečuje, da bi opozorili druge na naše 
sposobnosti in dosežke. Zaradi te lažne skromnosti se lahko zgodi, da nas bodo 
prezrli pri razdeljevanju nalog, ki jih obvladamo. Tako lahko gremo na razgovor za 
zaposlitev in se ne uspemo ustrezno predstaviti. Ali pa na slabo strukturiranem 
sestanku ves čas tiho sedimo, namesto da bi uporabili svoje sposobnosti in ga 
učinkovito izpeljali. 

Probleme lahko vgradimo v svoje potrditvene vzorce tudi tako, da se zadovoljimo 
z negativnimi potrditvami, če se nam zdi, da ni na razpolago nobenih pozitivnih. 
Vsaka potrditev, tudi negativna, je boljša, kot da nas ignorirajo. Predstavljajte si 
majhnega otroka, ki se igra na tleh. Le malo staršev bo pristopilo, prekinilo njegovo 
igro in mu dalo pozitivno potrditev, ker je tako priden. Namesto tega bo večina med 
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nami pomislila, da je to primeren trenutek za skodelico kave in za nekaj trenutkov 
počitka od neprestane skrbi za otroka. Majhnemu otroku se lahko zgodi, da v svoji 
glavi poveže samostojno igranje s trenutno odsotnostjo staršev. Tudi kadar se obnaša 
tako, kot starši od njega pričakujejo, ne more biti gotov, da bodo sledile pozitivne 
potrditve. 

Primerjajte to s prizorom, ko se mati pogovarja s sosedo. Ko bo majhen otrok 
poskušal pritegniti njeno pozornost, ga bo odslovila in mu rekla, naj se gre igrat. 
Potem ko bo še nekajkrat neuspešno poskušal dobiti pozitivno potrditev od matere, 
se bo resnično odšel igrat. Za igro si bo izbral nekaj lomljivega, mati bo slišala pok 
in uganite, kaj bo storila ! Takoj bo zapustila sosedo in pridrvela k otroku ter mu dala 
nekaj negativnih potrditev v zvezi z uničevanjem predmetov. Otrok bo opazil, da je 
potrditev končno prišla, pa čeprav ne pozitivna. 

Ko smo bili majhni, smo vsi doživljali podobne značilne prizore. Mnogi med 
nami so prišli do "logičnega" sklepa: poznamo popolnoma zanesljive načine, kako 
vzpodbuditi negativne potrditve, medtem ko se zdi, da je med našim obnašanjem in 
dobivanjem pozitivnih potrditev le malo povezave. V šoli se ta vzorec nadaljuje. 
Učitelji v glavnem nudijo veliko več pozornosti učencem, ki povzročajo težave, 
kot pa tistim, ki se obnašajo povsem običajno. Če se boš obnašal dovolj grdo, boš 
šel na razgovor k ravnatelju. Večina tvojih sošolcev te možnosti ne bo nikoli deležna. 

Kot odrasli ljudje te nekoristne prizore preigravamo v trenutkih, ko je naša oskrba 
s potrditvami slaba. Tudi organizacije poznajo to prakso - nadrejeni pokliče na 
razgovor tiste, ki slabo delajo ali pa veliko izostajajo. Dobro delo in stalno prisotnost 
pa jemljejo kot samo po sebi umevno. 

Potrd itven i  vzorci v organ izacij ah  
Hitra analiza potrditvenih vzorcev v vaši organizaciji vam lahko ponudi poučne 

rezultate. Naslednja vprašanja vam bodo dala nekaj namigov o tem, kaj se dogaja. 

Katere značilnosti zaslužijo priznanje ? (zapomnite si, da potrjevano vedenje 
ojačujejo tako pozitivne, kot negativne potrditve) 

dolgotrajno delo 
napake pri izvajanju dela 
ustvarjalnost 
trdo delo 
skrbnost 
hitrost 

odsotnost 
vljudnost 
natančnost 
prijaznost 
skrb za stranke 
entuziazem 

tveganje 
videz 
mirnost 
odločnost 
kvaliteta 
teamsko delo 

Katere oblike pripoznavanja delujejo znotraj vaše organizacije ? 

dajanje predlogov in pripomb 
plačilo po učinku 
nagrajevanje zaposlenih 
krogi kvalitete 

pisma strank na oglasni deski 
objava doseganja ciljev 
praznovanja 
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Razmislite o učinkih teh načinov. Kako se navezujejo na vaše osebne potrditvene 
vzorce? Ali organizacija vpliva na vaše obnašanje in pristop na zdrav način? Ali bi 
bilo potrebno, da naredite kakšno spremembo - znotraj organizacije, če ste na 
položaju, kjer imate moč za to, ali znotraj svojih lastnih potrditvenih vzorcev, če so 
potrebne kakšne prilagoditve? 

Preverite svoje ravnotežje potrditev. Če se vam zdi, da dobivate več negativnih 
kot pozitivnih, preverite, kaj lahko naredite, da spremenite vzorec. Zgoraj 
postavljena vprašanja vam bodo dala nekaj idej . Morebiti bi morali spremeniti 
nekatere svoje aktivnosti, ali celo zamenjati kakega prijatelja, da bi si tako ustvarili 
več priložnosti za dobivanje pozitivnih potrditev. Uredite si stvari tako, da boste 
srečevali več ljudi, ki bodo prepoznavali vaše dobre strani, vključite se v tiste 
dejavnosti, kjer boste lahko pokazali svoje sposobnosti in načrtuj te svoj prosti čas 
tako, da ga boste preživeli v prijetni družbi, kjer bo na voljo obilo pozitivnih 
potrditev. 

Vklj učitev v novo delovno skupi no  
Zaradi vključitve v nov team moramo temeljito spremeniti svoje potrditvene 

vzorce. To j e  tudi razlog, da je taka vključitev lahko zelo stresna, čeprav smo 
spremembo vzpodbudili sami. Potrebujemo precej časa, da na novo ustvarimo celo 
paleto vzorcev na področjih kot so: novi predpostavljeni, novi kolegi, novi postopki, 
nove stranke, nove naloge, novi proizvodi. Na začetku nas naš novi šef ne pozna 
dovolj dobro, zato nam bo težje ponudil tiste potrditve, ki nam najbolj ustrezaLo. 
Ali je za nas pomembnejši osebni stik ali pa priznanje v obliki plače in provizij ? Ce 
smo vajeni sprejemati potrditve za sposobnost in uspeh, potem bo prišlo do zastoja, 
vse dokler ne bomo uspeli izkazati teh kvalitet. 

Novi team ima mogoče že izgrajene medsebojne potrditvene vzorce. V tem primeru 
bodo njegovi člani potrebovali čas, da vključijo tudi nas. Da bi bili pri tem uspešni, 
nas morajo najprej spoznati. V vmesnem času lahko potrditve, ki smo jih bili deležni 
od nekdanjega teama hitro usahnejo, še posebej, če smo hkrati spremenili organizacijo 
in tudi lokacijo. Včasih se spoprimemo s stresom zaradi spremembe tako, da se občasno 
srečujemo s svojo staro skupino. Ko jih obiščemo, prekinejo s svojim delom in nas 
povprašajo po naši novi službi. Na ta način nas na hitro oskrbijo z zadostno količino 
potrditev, tako da lahko prebrodimo stres spremembe. Ko se postopoma Vključujemo 
v potrditvene obrazce novega teama, je vse manj in manj razlogov za vračanje nazaj 
- in končno ne moremo več razumeti, zakaj nam je bilo ohranjanje stikov tako 
pomembno. 

Podobe skupi n  
Na načine, kako se vključujemo v teame, se pravi, kako oblikujemo nove 

potrditvene vzorce, v veliki meri vplivajo naše miselne podobe. Podoba je slika, ki 
si jo o skupini ljudi ustvarimo v svoji glavi. Ta podoba vpliva na naša dejanja, 
čeprav se običajno niti ne zavedamo, da jo imamo. Se preden vstopimo v sobo, da bi 
se pridružili skupini , imamo v svojih glavah že izdelano podobo o sebi in njih. Ta 
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najpogosteje temelji  na mešanici izkušenj ,  predpostavk, govoric in domišljije. Te 
podobe so zelo osebne pri vsakem od nas, tako da bomo vstopili v skupino z 
različnimi pričakovanji, ki bodo pripeljala do različnih zaznav. 

že samo vedenje o tem, da svoje vključevanje v team pričenj amo z že izdelano 
podobo v svoji glavi, nam je lahko v pomoč. Prepoznavanje tega pojava nam 
omogoča, da lahko razložimo svojo miselno prtljago in se odločimo, kaj od tega je 
ustrezno dani situaciji, kaj so zgolj predvidevanja in koliko od tega moramo odvreči, 
da bomo lahko k ljudem pristopili z odprtim umom. Koncept pa ima tudi dodatne 
prednosti, ko ugotavljamo, da podoba ostaja z nami in se spreminja ter posodablja 
tokom časa, ki ga preživimo v skupini. Neprestano spremljanje njene vsebine nam 
omogoča učinkovitejše odnose z drugimi člani teama. 

Ko se Vključujemo v skupino, zbiramo vse več podatkov o drugih članih. Sedaj 
lahko razvijemo svojo podobo tako, da bo v njej ločen oblaček za vsakega 
posameznika, ki ga postopoma spoznavamo in ga razločujemo od drugih. V oblačke, 
ki j ih imamo za vsako posamezno osebo, vnašamo vedno več podrobnosti. Od 
trenutka, ko prvič vstopimo v skupino, pa do točke, ko se dokončno vključimo 
vanjo, lahko razločimo štiri stopnje razvoja svoje miselne podobe. Te stopnje niso 
medsebojno ločene z jasnimi mejami; skoznje se premikamo postopoma. Značilnosti 
posamične faze pa so vseeno jasno prepoznavne in njihovo poznavanje nam bo v 
pomoč v postopku izgradnje teama. 

Začasna podoba sku pine 
Začnemo z začasno podobo skupine oz. z miselno sliko, kot j o  kaže slika 7 . 1 .  

Zanjo j e  značilno, da ne vsebuje mnogo več kot oblaček za nas, nekoliko više 
oblaček za vodjo ter enoten oblaček za vse ostale.Če koga od ostalih članov skupine 
poznamo že od prej , bo zanj verjetno odrejen ločen oblaček znotraj naše miselne 
slike. 

Vsi osta l i  
udeleženci 

Slika 7. 1 Začasna podoba skupine 
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Podrobnosti, ki jih vsebuje naša podoba ne moremo prikazati s sliko na papirju. V 
naših glavah je bogat vzorec misli, prepričanj in pričakovanj ,  ki oblikuje vsak 
oblaček. V svoj oblaček vključimo različne vidike, kot so: svoje pretekle izkušnje 
s skupinami, svoje videnje nalog, svoje osebne cilje in skrite namene ter svoje 
mnenje o lastnih sposobnostih in zaupanju vase v takih situacijah. Vse to lahko 
ustreza ali ne ustreza situaciji, v kateri se nahajamo. 

Podoba vodje bo mešanica predhodnih vodij , ki smo jih poznali, izbor pripomb 
in govoric, ki krožijo o trenutnem vodji ter naše osebne izkušnje v zvezi z njim. 
Tudi če v skupini formalni vodja ni določen, bomo vseeno imeli oblaček, v katerem 
bomo hranili svoja mnenja in spomitie na nekdanje vodje. Potem bomo iskali osebo, 
ki bi jo lahko vstavili v ta oblaček. Proučevali bomo člane skupine in iskali verjetne 
kandidate, ali pa se bomo odločili, da oblaček vodje pripada nam. 

Oblački za ostale člane skupine se bodo razlikovali po tem, koliko že vemo o 
njih. Nekdanji sodelavci bodo jasno razločeni . Podrobnosti o tem, kakšna ravnanja 
lahko od njih pričakujemo, bodo temeljile na naših preteklih opažanjih. Njihove 
verjetne odzive na najrazličnejše situacije bomo lahko predvideli, tega pa ne bomo 
mogli narediti z novimi člani skupine. Vsebine oblačkov za tiste, s katerimi smo 
nekoč že skupaj delali, so morda že zastarele. Čeprav mislimo, da jih poznamo, smo 
morda zamudili kakšno pomembno spremembo, ki so jo doživeli v času od našega 
zadnjega srečanja. Zaradi tega včasih na svoje presenečenje odkrijemo, da se dobro 
razumemo z nekom, ki ga v preteklosti prav zares nismo marali. 

Člani skupine, ki jih ne poznamo, bodo združeni v skupen oblaček, ki bo v naših 
glavah morda označen z besedo "ostali". Morda pa jih bomo razbili v še vedno zelo 
nedoločljive oblačke za moške in ženske, oziroma za predpostavljene in osebje. 
Pogosto jih razdelimo tudi po oddelkih, kot bi verjeli, da so tisti iz prodaje posebna 
vrsta ljudi, različni od tistih iz računovodstva, ki pa so spet drugačni od tistih, ki 
delajo v proizvodnji. In tako naprej . 

Ko se pridružimo skupini, bomo svoje obnašanje in odnose strukturirali na osnovi 
svoje začasne podobe. Če bomo svoja pričakovanja lahko potrdili, nam bo to v 
določeno zadovolj stvo. Svet je vendarle tak, kot si ga predstavljamo. Če je naša 
začetna podoba skupine neprijetna, si bomo želeli, da bi se izkazala za napačno. Na 
žalost pa smo sposobni vložiti v svoj vzorec toliko energije, da lahko ustvarimo 
samouresničujočo se prerokbo. Vredno si je vzeti čas in si narisati svojo začasno 
podobo, še preden se vključimo v skupino. Tako bomo pozorni na potencialne 
probleme, ki jih lahko povzročijo naši lastni predsodki. 

Pri rejena podoba skup ine  
Ko v skupini preživimo nekaj časa, sliko posodobimo in razširimo v prirejeno 

podobo skupine. Sedaj smo sposobni razlikovati med posamezniki, ki so bili prej 
uvrščeni v isti oblaček, in naša podoba postane približno taka, kot na sliki 7.2. V 
tem procesu igra veliko vlogo čas, ki ga preživimo skupaj med neobveznim klepetom 
in razvedrilom. Med druženjem nabiramo podatke drug o drugem in o tem, kako se 
vsak posameznik vključuje v skupino. 



1 1 2 

Ju l ie 
vodja 

Osta l i
moški 

Slika 7.2 Prirejena podoba skupine 
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pri tem je pomemben bo tudi naš osebni pristop k ritualom, razvedrilom, igri in 
delu, saj bodo na osnovi tega drugi ocenjevali nas . Če ne bomo izkazovali 
sprejemljivih ritualov pri, na primer, pozdravljanju, se lahko zgodi, da bo v njihovih 
eodobah postavljen oblaček za nas vključeval podatek, da nismo dovolj prijazni. 
Ce ne bomo znali poklepetati, bo ostalim članom skupine neprijetno v naši družbi. 
Ne da bi točno vedeli zakaj , se bodo odzvali negativno, saj ne bodo mogli priti do 
podatkov, ki jih potrebujejo, če želijo oblikovati ustrezen oblaček za nas v svoji 
podobi. Po začetnih poskusih, da bi nas vpletli v primeren pogovor, se prav lahko 
odvrnejo od nas in nas pričnejo ignorirati . Če je naš odziv v splošnem neuspešen, 
nastane vtis, da ne pripadamo skupini. 

To obdobje v življenju skupine je čas preverjanj, ko spoznavamo, kakšni so 
drugi, ter ugotavljamo, ali in kako naj se prilagodimo skupini. Naše obnašanje bo 
drugim v skupini ponudilo tiste podatke o nas, ki j ih potrebujejo. Tudi oni imajo 
lahko v svoji začasni podobi pričakovanja v zvezi z nami, zato je pomembno, da jih 
lahko ustrezno in točno potrdijo ali spremenijo. 

Operativna podoba sku pine 
v tretji fazi razvijemo svojo operativno podobo skupine, ki zadeva naš odnos z 

vodjo. O tem odnosu si moramo biti na jasnem, še preden se odločimo, kako se 
bomo obnašali do ostalih članov skupine. To je podobno, kot če smo otrok v družini. 
Vedeti moramo, kakšno je naše razmeJje s starši, če se želimo ustrezno obnašati do 
bratov in sester. Vedenje našega šefa si razlagamo kot vodilo, kako naj se vedemo do 
sodelavcev. Oblački v naši podobi pridobijo pomen tudi glede na to, v kakšnem 
odnosu so posamezniki z vodjo, kot to kaže slika 7.3. 
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Slika 7.3 Operativna podoba skupine 
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Na tej točki nam pomagajo jasna organizacijska struktura in konsistentna sporočila 
s strani vodje. Prav lahko namreč pride do iger moči, saj si vsi prizadevamo doseči 
čim višjo stopnjo kontrole. Poleg tega, da si prizadevamo za položaj vodje, se 
morda s kolegi prerivamo v vrsti za dosego čim boljšega položaj a  na lestvici 
pomembnosti. 

Tudi vodja bo imel oblaček za vodjo v svoji podobi. V njem bodo podrobnosti o 
njem samem. Lahko pa bo namesto tega vseboval informacije o vseh drugih vodjah, 
ki jih je doslej spoznal. V skladu s tem bo vodja oblikoval svoje obnašanje tako, da 
se bo prilagajalo fantazijskemu voditelju. Tak "odnos s fantomom" lahko vodi k 
različnim težavam. Vodja se bo odzival na notranji dialog s katerim od nekdanjih 
predpostavljenih ali s starševsko figuro, ki jo je potrebno zadovoljiti. Lahko bo 
trmasto vztrajal pri zadovoljevanju nekih že davno zastarelih zahtev in pogojev. Na 
tej osnovi delujejo organizacije, kjer vsi vodje oddelkov izgledajo kot kloni 
generalnega direktorja. 

V fazi operativne podobe oblikujemo naloge in cilje skupine. Ko se premaknemo 
v svoje običajne obrazce odnosov z drugimi, se lahko zgodi, da se zapletemo v 
nekatere ponavljajoče se in nekoristne interakcije. Več o tem, kako se lahko soočimo 
s temi problemi, boste prebrali v naslednjem poglavju. Trenutno smo v nevarnosti, 
da bomo poskušali potrjevati svoje neustrezne in nekoristne življenjske pozicije, 
da bomo dl\iali in sprejemali negativne potrditve, ki bodo ustrezale našim obrazcem 
in mogoče celo zbirali " kupončke", ki bi jih kasneje unovčili za nagrade. 

Pri lagojena podoba skupi ne 
Na koncu razvijemo svojo prilagojeno podobo skupine. V to fazo vstopamo z 

jasnejšo sliko o posamičnih članih skupine. Na razpolago imamo dovolj podatkov, 
da se lahko odločamo o tem, s kom bi radi delali skupaj ,  za koga bi raje, da ga sploh 
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ne bi bilo v skupini in koga bi lahko prenašali, če le ne bi bilo treba biti predolgo 
skupaj z njim. Seveda pa bodo tudi oni sprejemali podobne odločitve v zvezi z 
nami. Prišli bomo tudi do odločitve o zadevah v zvezi z vodenjem, ali pa se bomo 
odločili, da bomo nadaljevali svoja prizadevanja za vodilni položaj v skupini. Naša 
podoba bi prav lahko izgledala tako kot na sliki 7.4. 

Slika 7.4 Prilagojena podoba skupine 

Vsakdo izmed nas je prišel do drugačnih sklepov, vendar pa imamo sedaj nekaj 
skupnih pričakovanj v zvezi z delovanjem skupine. V najslabšem primeru se to 
lahko izide v skupino, ki jo s stalnimi spori in spopadi moči spodkopavajo igre. V 
najboljšem primeru pa bo to skupina, v kateri bo prevladovala bližina, odprtost in 
zaupanje, ter v kateri si bomo skupaj prizadevali za skupne cilje. Kakorkoli že, naša 
podoba sedaj vsebuje dovolj podatkoV, da lahko usmerja  naše medsebojne 
interakcije. 

Prepoznajmo svoje podobe 
Morebiti si sedaj želite preizkusiti svoje lastne podobe. Ko postanete član nove 

skupine je lahko zelo koristno, če si narišete vse štiri stopnje. Tudi če se sedaj ne 
nameravate vključiti v nobeno novo skupino, lahko ta okvir uporabite za izbOljšanje 
svojega razumevanja odnosov z drugimi ljudmi. 

Spomnite se na čas, ko ste se vključevali v novo skupino. Začnite na začetku ali 
na koncu, se pravi začnite z začasno podobo in jo razvij ajte, ali pa začnite s 
prilagojeno podobo in se vračajte nazaj .  

Vaša naloga je ,  da  se  poskušate čim natančneje spomniti, kako so  se  dogodki 
razvijali : 

začasna • katera, vnaprej ustvarjena mnenja ste imeli? 
kaj ste že prej vedeli o ljudeh? 
kaj ste predpostavljali? 
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prirejena • 

operativna • 

prilagojena 

kakšni so bile vaše ocene ljudi? 
kako se je spremenil vaš pogled na druge? 
na katere podatke ste se pri tem opirali? 
koga ste določili za vodjo? 
kakšen je bil vaš odnos do njega? 
kam sta na lestvici pomembnosti postavili sebe? 
v kolikšni meri so se člani skupine zbližali? 
ali ste imeli kakšne izrazite zaveznike oz.  
sovražnike? 
kako je skupina dosegala svoje cilje? 
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Pretekli čas v vprašanjih lahko zamenjate s sedanjim, če boste s pomočjo te sheme 
razčlenjevali svoje podobe skupine, ki se trenutno oblikuje. 

Podobe i n  potrd itve 
Preverjanje lastnih potrditvenih vzorcev in podob skupin nam bo koristilo vsakič, 

ko bomo morali razvijati nove odnose, pa naj bo to s posameznikom ali v skupini. 
Če poznamo svoje prejšnje potrditvene vzorce, pomeni da imamo cilj ,  v katerega se 
lahko usmerimo. Medtem ko vzpostavljamo nove odnose, se lahko obrnemo po 
potrditve na alternativne vire. Če jim bomo pokazali, kaj od njih pričakujemo, nam 
bodo družinski člani, prijatelji in nekdanji  sodelavci prav radi v tem času nudili 
dodatne potrditve. To bo zmanjšalo potencialni stres, povezan s spremembo, in nam 
tako olajšalo prehod. K temu lahko pripomore tudi razumevanje učinka podob, ki 
smo si jih oblikovali v zvezi s skupino, saj se tako izognemo nekaterim težavam, ki 
jih povzročajo v naprej ustvarjena mnenja o drugih članih skupine. 

Oboje lahko tudi povežemo: 

1 Narišite svojo trenutno podobo neke določene skupine, katere del ste. 

2 Narišite svoj potrditveni vzorec za ljudi v tej podobi. 

3 Vzemite barvni svinčnik ter sebe in vse osebe v skupini povežite s črtami. 
Le te naj predstavljajo pozitivne potrditve, ki jim jih dajete. Uporabite 
različno debele črte, da nakažete relativno intenzivnost potrditev, ki 
jih nudite različnim osebam, na primer debele črte za veliko količino 
potrditev, tanjše črte pa za manjše število. 

4 Ponovite postopek s svinčnikom druge barve, tokrat za negativne 
potrditve. 

5 Poglejte vzorec, ki ste ga tako dobili in razmislite, kaj bi lahko storili, 
da ga izboljšate. 

6 Uporabite še tretjo barvo in Z njo označite, katere dodatne pozitivne 
potrditve nameravate dati. 
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Osm o  pog lavje  

Ka ko se  l j udje izog i ba m o  težava m 

Fi ltri ra nje potrd itev 
Pogost odziv na idejo o potrditvah je ta, da gremo ven in začnemo dajati pozitivne 

potrditve. pri večini ljudi dosežejo želeni učinek - oseba se pozitivno odzove in še 
en odnos se začne izboljševati in razvijati. pri nekaterih ljudeh pa potrditev naleti 
na negativen sprejem. To nam lahko vzame pogum in moralo ter nas navda s sumom, 
da ta teorija v resničnem življenju ne deluje. 

Kaj se dogaj a, nam postane razumljivo, če združimo idej e  o potrditvah in 
življenske pozicije. Če pozitivno potrditev v obliki pohvale ponudimo nekomu, ki 
gleda na svet skozi enega od nekoristnih oken, bo izgledalo, kot da ta oseba potrditev 
spusti skozi filter in jo tako spremeni v nekaj negativnega. 

Če je posameznik : 
JOKTINOK : potrditev sprejme na ohol način (sam že dobro ve, da je krasen 
človek) ter nam da uspešno razumeti, da ga naše mnenje sploh ne zanima (daje to, 
kar pravimo, res, je le plod naključja). 
JANOKTOK : nam pove, da ne zasluži naše pohvale, saj ni naredil nič posebnega, 
"čeprav je zelo prijazno od vas, da ste mi to povedali". 
JANOKTINOK : nas zelo sumničavo pogleda in se cinično sprašuje, kaj od njega 
želimo, saj je to po njegovem mnenju edini možen vzrok za našo prijaznost. 

In v zvezi s konstruktivno kritiko? Če je posameznik 
JOKTINOK: nam pove, da se motimo, in da smo tako ali tako ne sposobni presojati 
o dobro opravljeni nalogi. 
JANOKTOK: se z nami strinja; zaveda se, da ni kompetenten in nam je hvaležen 
zaradi tega (ampak se s tem v zvezi ne odloči za akcijo). 
JANOKTINOK: nam pove nekaj o naših lastnih pomanjkljivostih in nas okrivi za 
svoje napake. 

Kaj lahko torej storimo v zvezi s tem? Zavedajmo se, da so ti posamezniki trenutno 
v nekoristni življenski poziciji. Če gremo stran in se vrnemo drugič, bodo morda 
bolj e  razpoloženi in bodo sprejeli naše pozitivne potrditve. S tem je povezana 
potreba, da se držimo daleč od svojih lastnih nekoristnih življenskih pozicij. Vse 
prelahko se je namreč premakniti vanje, ko tako pometejo z našimi dobronamernimi 
poskusi. V takih primerih je štetje do deset star, a še vedno zelo pameten nasvet. 

Odziv posameznika je lahko tudi pokazatelj, da smo mu ponudili napačno vrsto 
potrditve - morda je bila pogoj na, on pa si je želel brezpogojne, morda je bila 
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povezana z delom namesto z družino, morebiti je bila usmerjena v njegovega 
Prilagojenega Otroka, on pa verjame, da so druga ego stanja boljša; mogoče je bila 
potrditev primerna za stil Pohiti ! ,  medtem ko ima ta oseba stil Bodi popoln ! .  Vredno 
je, da preverimo svoje vzorce potrjevanja in iščemo tovrstne napake, še posebej,  če 
se nam podobno večkrat dogaja. 

Druga možnost pa je, da se posameznik odziva na ta način, ker se dejansko trudi 
dobivati negativne potrditve. Gre za nekaj podobnega, kot smo sami počeli v 
mladosti, ko nismo razpolagali s pozitivnimi potrditvami. Dej stvo, da smo se 
pripravljeni zadovoljiti z negativnimi potrditvami, nam pomaga ,razumeti, zakaj 
nekateri od naših odnosov z drugimi ljudmi ne vključujejo le pozitivne plati, ampak 
tudi bolečino in stres. Medtem ko poskušamo dobiti dovolj potrditev, se z drugimi 
vpletamo v repetitivne transakcije, ki vodijo k negativnim izplačilom. Bolj kot 
potrebujemo potrditve, bolj pogosto se spuščamo v take nekoristne interakcije. 

I g re, ki j i h  ljudje igramo 
Te repetitivne, a nezadovoljuj oče transakcije z drugimi ljudmi imenujemo 

psihološke igre. Čas, ki ga zahteva igra, je gibljiv. Interakcija, ki vsebuje kompletno 
sekvenco, lahko traja le nakaj minut: z nekom se na primer spremo takoj, ko vstopi 
skozi vrata. Igre pa lahko zaobjemajo daljše časovno obdobje, ko se vzdolž cele 
serije stikov premikamo skozi posamezne faze. Lahko se nam na primer dozdeva, da 
z nekom dobro sodelujemo, kasneje pa odkrijemo, da je odnos vseskozi spremljal 
velik nesporazum. 

V igri Pregon si na primer ena oseba prizadeva pridobiti pravi razlog za upor ali 
pa za to, da lahko omaga kot žrtev, medtem ko si druga oseba pripravlja teren za to, 
da bi lahko na koncu ostala razočarana in izdana. Pripravljeni smo prevzeti prav 
vsako delo, ki ga je potrebno postoriti in ga dodaj amo stalno rastoči količini 
najrazličnejših nalog in odgovornosti. Če smo na položaju vodilnega delavca, smo 
najbrž zelo slabi pri razporejanju del in nalog. Naše prikrito sporočilo pri tem je, da 
smo edino mi sposobni vse to delo kvalitetno opraviti. 

V tej igri imamo lahko več soigralcev, ki so se zarotili proti našim prizadevanjem, 
da prevzemamo nase vse delo. Na prvi pogled je videti, kot da nas spodbujajo k 
nadaljnjim pretiravanjem s spoštljivimi komentarji o neverjetni količini dela, ki 
smo ga sposobni opraviti. Njihov skrivni namen je, da sami sebe pomirijo, saj v 
resnici nihče ni tako sposoben. Njihova predvidevanja se izkažejo za pravilna, ko 
zbolimo ali postamo nepopustljivi zaradi preobremenjenosti. 

Igra z imenom Malica ima podobne značilnosti. Na delo si prinašamo hrano v 
vrečki, da nam ne bi bilo treba koristiti premora za malico. Ponudimo se, da bomo 
odgovarjali na telefon, medtem ko bodo ostali na kosilu. Njihova povabila, naj se 
jim pridružimo, odklanjamo z besedami, da ne želimo zavreči hrane, ki smo jo 
prinesli s seboj . 

Ko se dobro razpoloženi sodelavci vrnej o  z malice, s prizadetim tonom 
komentiramo trajanje njihove odsotnosti ter število telefonskih klicev, za katere 
smo morali poskrbeti namesto njih. Na koncu se počutimo upravičeno užaljene in 
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izkoriščene; sodelavci pa se čutijo krive ter nam zamerijo, ker smo jim pokvarili 
dobro razpoloženje. 

Dra mski tr ikotn i k  
Preprost način razumevanja in analize dinamike igre j e  uporaba dramskega 

trikotnika. Pri tem izkoristimo podobnost med psihološkimi igrami in gledališko 
dramo. Scene, ki najbolj pritegnejo pozornost gledalcev, vsebujejo elemente igre. 
Tako kot v drami, tudi v igrah igralci igrajo vloge Preganjalca, Reševalca in Žrtve, 
kot nam kaže slika 8. 1 .  

Vzemimo na primer popularne filme z Jamesom Bondom. V njih se stvari na 
veliko ponavljajo; zaporedje dogodkov se v vsaki epizodi filma ponavlja, ne samo, 
ponavlja se tudi z različnimi hudobci v različnih filmih. To pripomore k večji 
napetosti, saj vemo, da lahko pričakujemo še več. Zaradi ponaVljanja je vsebina v 
filmih napovedljiva: trenutni zmagovalec (preganjalec) bo kasneje v filmu izgubljal 
(žrtev). Vemo tudi, da se bo James Bond na koncu prikazal kot zmagoviti preganjalec, 
razen če producenti ne načrtujejo njegove vrnitve v nadaljevanju. 

Režiser nam omogoči, da hitro spregledamo prikrite transakcije. Gledalcu dovoli 
vpogled v skrivne načrte, saj gledamo igralce, kako pripravljajo past in se o svojih 
motivih in načrtih pogovarjajo s svojimi podrepniki. James Bond je bistrejši od 
hudobca; ali pa je morda hudobec bistrejši od Jamesa Bonda? V takem filmu je 
lahko več obratov. Hitreje kot si obrati sledijo drug drugemu, bolj napeta je akcija. 
Na začetku je hudobec preganjalec ter se škodoželjno veseli, ko žrtev Bond plava 
med morskimi psi. James Bond nato ponovno prevzame nadzor in preganja hudobca, 
nakar hudobec ponovno dobi premoč. To se spet in spet ponavlja skozi cel film. 

Izplačila so jasna: hudobec je kaznovan, morda celo s smrtjo. Bond se s svojim 
izplačilom samovšečnosti in slave lahko sprosti do naslednjič. 

Preganjalec Žrtev 

Reševa lec 
Slika 8. 1 Dramski trikotnik 
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Da, a m pa k  . . .  
Izidi organizacij skih iger so morda manj skrajni, vendar prav tako sledijo vzorcu 

dramskega trikotnika. Slika 8.2 nam pokaže poteze v značilni organizacijski igri 
"Da, ampak. . .  " . 

Oddelek ministrstva, ki je v postopku spreminj anj a v agencijo,  je v igri 
pridobivanja ponudb za številna področja dela, ki jih trenutno izvajajo v njihovi 
hiši. Delavci, ki pričakujejo, da bodo izvedeli, ali bodo kos zunanjim ponudnikom, 
so pod hudim stresom. Z večanj em stresa se stopnjujejo tudi psihološke igre. 

Lou in Ainslie se navadno zapleteta v igro "Da, ampak . . .  ". Gre za sekvenco, ko en 
igralec daje koristne sugestije, drugi igralec pa navaja razloge zoper le te. Značilno 
za igro je, da prvi udeleženec omeni problem, na katerega je naletel. Ko sogovomik 
predlaga rešitve, se prvi udeleženec odziva tako, da navede razlog, zakaj posamične 
predlagane zamisli ne bi delovale. Stavke začenja z besedami "Da, ampak . . .  ". Eden 
od igralcev se končno zjezi in začne drugega obkladati s poniževalnimi izrazi. 

Prikrita komunikacija se v tem primeru suče okoli vprašanja, kdo je pametnejši. 
Nosilec problema podkrepljuje svoje prepričanje, da je že pomislil na vse možne 
rešitve ter da ve več o pasteh službe kot kdorkoli drug. Stališče ponujalca rešitev pa 
je, da lahko z lahkoto izboljša vse že obravnavane rešitve. Ob koncu interakcije 
lahko le enega izmed njiju spremlja občutek, da je dokazal svoj prav. 

V našem primeru je imel Lou navado globoko zavzdihniti, kot se spodobi žrtvi. 
Ainslie, vneta reševa1ka, je vprašala, kaj je narobe. Lou je zamomljal, da ima veliko 
dela in da mora tega dne pravočasno iz službe. Bodite pozomi na dejstvo, da Lou 
nikoli direktno ne prosi Aislie za pomoč pri razreševanju svojega problema. 

Klub temu začne Ainslie ponujati rešitve, pri čemer stavke navadno začenja z 
besedami "Zakaj ne . . .  ". Lou opozori na napake posamičnega predloga, pri čemer 
uporablja besede, ki dajo igri ime: "Da, ampak . . .  ko sem to nazadnje poskusil, ni 
delovalo"; " . . . .  izguba časa je bila, da sem ga sploh prosil za pomoč"; " . . . .  ne morem 
se osredotočiti le na prioritete, saj je vse nujno potrebno narediti"; " . . . .  mojemu 
nadrejenemu ne bo všeč, če nekaj dela poverim nekomu drugemu . . .  " itd. 

Ainslie ponudi več rešitev, ki jih Lou ovrže. Končno se eden od njiju premakne na 
drug položaj v trikotniku. Včasih to najprej naredi Lou ter se s položaja Žrtve 
premakne na položaj Preganjalca, kjer začne Ainslie očitati, da izgublja čas zaradi 
njenih neumnih predlo�ov. Ainslie se takoj premakne na položaj Žrtve, in reče 
nekaj podobnega kot. "Zelela sem le pomagati". Na tej točki Lou vzvišeno odvrne: 
"Nisem te prosil za pomoč. Spet si se vmešavala v zadeve, ki se te ne tičejo". 

Spet drugič pa prva naredi obrat Ainslie, se spremeni v Preganja1ko in obdolži 
Louja, da sploh noče rešiti problema. Ali ni navsezadnje Lou odpisal Ainslienih 
predlogov, ne da bi jih resnično vzel v poštev? Ainslie je sedaj na vzvišenem položaju, 
medtem ko je Lou še vedno na položaju Žrtve ter . se nedvomno čuti ponižanega. 
Problem Loujeve preobremenjenosti z delom je še vedno prisoten, poleg tega pa je 
AinsHe še jezna. 
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3 Ainslie se premakne na položaj Preganja lke 
in se začne pritoževati/ da d uška frustraciji 

2a Ainsl ie rešuje z "Zakaj ne ... " 
2c, 2e itd . Ai nslie ponu d i  še ve.č 

"Zakaj ne . . .  " 

<i::poteg -' ----------- � 
Preganja lec Reševa lec 

4 Lou se počuti slabše kot na 
začetku Žrtev 

c(potey> 

1 Lou zavzdi h ne, se vede kot 
žrtev 

2b Lou odgovori z " Da,  
ampak . . .  " 

2d, 2f itd . Lou nadaljuje z 
odgovori " Da, ampak . . .  " 

Slika 8.2 Igra uDa, ampak .. .  " 

E lement i  psi ho loški h iger  

V psihološki igri lahko razločimo več elementov. Več kot j e  prisotnih elementov, 
večja je verjetnost, da gre za igro, ne pa za slabo komunikacijo. 

Ponavljanje - ali prepoznamo zaporedje kot nekaj pogostega? Ali se nam zdi, da 
smo vse to že doživeli? 

Napovedljivost - ali mi sami, oz. opazovalec lahko napovemo, kako se bodo 
stvari izšle? Ali je v zaporedju prisoten nadih neizbežnosti? 

Prikrita transakcija - ali sumimo, da obstojijo prikriti nameni? Ali se za odkritim 
vedenjem skrivajo neizgovorjena sporočila? 

Obrat - ali nastopi trenutek, ko se interakcija navidezno postavi na glavo? Ali 
izvedejo vpletene osebe obrat in se usmerijo v prikrito sporočilo, namesto v začetno 
vsebino? 

Negativno izplačilo - ali se "igralca" na koncu počutita slabo? Ali so na koncu 
interakcije razvidni elementi dobimIzgubiš ali zgubimIzgubiš? 

Nezavedanje - gre za najpomembnejšo plat psiholoških iger. V času, ko se igra 
dogaja, se ne zavedamo lastne vpletenosti v tako nekoristno interakcijo. Možno je 
celo, da se je ne zavedamo niti kasneje, saj predpostavljamo, daje negativno izplačilo 
normalen sestavni del življenja. Izkusili smo ga mnogokrat poprej . Podobne 
neuspešne dogodke vendarle doživljajo vsi ljudje, ki jih poznamo. 
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Imam te ! 
S pomočjo tega seznama in dramskega trikotnika z lahkoto prepoznavamo druge 

organizacijske igre. Ainslie se je na primer tudi vpletala v igro "Imam te! ". Le to je 
igrala z Indiro, saj ni šlo za vzorec, ki bi kot igralca privabil Louja. 

"Imam te! " sestoji iz vprašanj, ki jih postavljamo vse dokler soigralca ne zasačimo. 
Igro pogosto igramo na sestankih. Ko razlagamo svoje ideje, opazimo, da nekdo 
kaže veliko zanimanje zanje. Ta oseba postavi veliko vprašanj in nas s tem opogumi, 
da razširimo svojo razlago. Čutimo se počaščene. Nato pa, prav v trenutku, ko sami 
sebi čestitamo zaradi dobrega poteka sestanka, se sogovornik nepričakovano spravi 
na navidezno protislovje, ki naj bi izhajalo iz tega, kar smo pravkar povedali. 
Počutimo se zmedeni in v zadregi; prisotni zaključijo, da so naše zamisli slabe. 

Dinamika, na kateri temelji igra "Imam te !", je vzvišenost enega posameznika 
nad drugim. O sebi imamo visoko mnenje, naš namen je torej pokazati, koliko več 
vemo od drugih. Oseba, ki nas sprejme kot nasprotnika v igri, ima prav tako visoko 
mnenje o lastnih sposobnostih ter namerava poskrbeti, da bodo drugi opazili, kako 
je pametna. Ne nek način lahko rečemo, da oba uporabljava zvijačo v bitki za 
pridobitev srca in misli publike. Le eden od naju dveh lahko zmaga. 

V igri je Ainslie predlagala veliko zamisli, kako bi lahko osebje tekmovalo z 
zunanjimi ponudniki. Indira je vsak predlog navdušeno komentirala ter postavila 
številna vprašanja. Ainslie je navadno dosegla točko, ko bi bila potrebovala več 
informacij . Kakšne bi bile posledice prevzema vodstva? Ali je tak pristop dovoljen? 
Ali bi zunanja organizacija pristala na to, da jih zaposli? Kaj bi se zgodilo z njihovo 
upravičenost jo do pokojnine? Namesto da bi priznala nezadostnost svojih informacij , 
si je Ainslie navadno začela izmišljevati. Le malo zatem se je Indira vanjo zapičila 
s komentarjem, kot je bil na primer "Ali nisi prej rekla . . .  ?" ali ''Tega v resnici ne veš, 
a ne?". 

Indira je torej presedlala s položaja Reševalca, ko je Ainslie usmerjala pri razlagi 
ideje, na položaj Pre&,anjalca, s katerega je Ainslie prikazala kot neumno. Ainslie je 
vztrajala na poziciji Zrtve in se je počutila prevarano, saj se je priložnost, da se z 
Indirino pomočjo premakne iz položaja žrtve, na nek način sprevrgla v zelo hudo 
zadrego. 

Zavrn itev 
Medtem so drugod po Agenciji drugi delavci igrali druge igre, tako kot so imeli 

navado že dolgo pred uvedbo sprememb v organizacijski strukturi. Gordon in Saroj ,  
oddelčni vodji, sta igrala igro "Zavrnitev".  

Ta igra se začne z navideznim povabilom in konča z globoko užaljeno zavrnitvijo. 
Igra je lahko povezana s spolnostjo, na primer takrat, ko se z nekom spogledujemo, 
in smo užaljeni, ko ta nekdo prekorači mejo, ki mu je nikoli nismo jasno postavili. 
Zakonodaja v zvezi s spolnim nadlegovanjem je zmanjšala tovrstne primere, čeprav 
je dinamika še vedno ista za tiste, ki želijo igrati za večje stave. Negativno izplačilo 
v obliki klofute v današnjem času vse bolj nadomešča pravdanje. 
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Igro "Zavrnitev " pa igramo tudi, ko niso posredi seksualne vsebine. Nekomu na 
primer ponudimo usluge našega oddelka ali organizacije, ko pa nam postane jasna 
razsežnost njegovih zahtev, se ogorčeno pritožimo, češ da nas je hotel izkoristiti. 
Stranka, s katero imamo opravka, je zbegana zaradi naše reakcije - prepričana je 
bila, da naša ponudba pomoči ni vsebovala omejitev. 

Naše izplačilo je ohranitev ciničnega prepričanja, da če nekomu ponudiš prst, 
zagrabi celo roko. Strankino izplačilo pa je ohranitev ciničnega prepričanja, da 
druga strana v resnici nikoli ni želela pomagati. 

Gordon in Saroj sta igrala igro "Zavrnitev " znotraj področja njunega dela. Obema 
je primankovalo osebja. Gordon je navadno predlagal, da bi katerega od svojih 
delavcev posodil Sarojevem oddelku. Ko paje bilo potrebno določiti, kateri delavec, 
za koliko časa in za katere naloge, se Gordon ni hotel izjasniti. 

Saroj , ki je navidezno pozabljal na vse prejšnje podobne interakcije z Gordonom, 
se je še enkrat veselil ponujene pomoči. Predlagal je ime določenega delavca, ki je 
imel izkušnje v zvezi s posli, s katerimi se je pravkar ukvarjal Sarojev oddelek. 
Pogovarjal se je, kot če bi že dosegel dogovor, da bo omenjeni delavec delal v 
njegovem oddelku s polovičnim delovnim časom. 

Na tej točki se je Gordon pokazal užaljenega. Pridušal se je, češ da so Sarojeve 
zahteve popolnoma pretirane. On seveda ni imel v mislih tiste osebe in ni pričakoval, 
da bi dotični delavec fizično zapustil oddelek. Delo za Saroja bi ta delavec lahko 
opravljal tudi na svojem delovnem mestu. "Konec koncev pa sem imel v mislih le 
občasno pomoč", je zaključil Gordon. 

I g re za tr i  ig ra lce 
Za igro sta potrebni vsaj dve osebi. Obstojijo tudi igre za tri igralce, na primer 

tiste, ko se poskuša v igro Vključiti tretja oseba. To je razlog, zakaj se policisti bojijo 
družinskih sporov. Podobno kot pri prepirih na delovnem mestu, je tudi tu težko 
ukrepati, ne da bi se sami zapletli v spor. Zamislimo si prizor. Mož pretepa ženo. 
Sosed pokliče policijo. Policist poskuša moža ukrotiti. žena napade policista, da le 
ta ne bi prizadel bolečine možu. V tem zaporedju se policist premakne iz položaja 
Reševalca na položaj Preganjalca ter nato Žrtve. Žena se premakne iz položaja  
Žrtve na položaj Preganjalca policista in  končno do Reševalca moža. Mož se s 
položaja  Preganjalca premakne v položaj Žrtve. Da bi bila zgodba še bolj začinjena, 
se lahko mož ponovno preseli na položaj Preganjalca, le da v tem primeru napade 
policista, ki poskuša aretirati njegovo ženo zaradi napada na organ javnega reda. 

V enakovrednem prizoru v industriji  so lahko vključeni trije sodelavci. Dva se 
glasno prepirata. Eden navidezno izgublj a  teren, drugi ga žali .  Tedaj pristopi 
sodelavec številka tri ter zelo jasno pove, da ne bo gledal in prenašal, kako nekdo 
žali njegovega sodelavca. Namesto da bi bil hvaležen za reševanje, žaljeni igralec 
sedaj napade Reševalca, češ da se ne bi smel vmešavati v tuje posle. V si trije se sedaj 
glasno prepirajo ter se hitro premikajo iz položaja v položaj na trikotniku, ko se na 
prizorišču pojavi četrta oseba . . .  
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To je začetek igre "Tuljenje " .  Diskusija, ki sledi, vodi k vsesplošnemu prepiru. 
Začnemo dovolj nežno, tako da si najprej racionalno izmenjamo poglede. Postopoma 
psihološka temperatura narašča. Kmalu nismo več uglajeni in sogovorniku povemo, 
kaj dejansko mislimo o njegovih idejah. Ko se bližamo prepiru, se tudi žalitve 
stopnjujejo. Thljenje postane še bolj divje, če je vpletenih več igralcev, še posebej ,  
č e  potegnemo z enim izmed njih. 

Podobno kot pri igri "Imam te! ", sta skrita motiva igre "Tuljenje " zmaga in poraz. 
Če smo ob koncu igre običajno na strani poraženca, bomo to igro laže prepoznali 
pod alternativnim naslovom "Brcni me ".  

Zakaj i g ramo ig re? 
Na lestvici, ki se giblje od zmerne do ostre jakosti, imajo igre različne izide. V 

zmernih igrah na koncu ne občutimo kaj hujšega od nelagodja. To so na primer 
neuspešne interakcije s sodelavci. Naslednje na lestvici so igre, ki odločilno 
poslabšajo naš učinek na delovnem mestu; ljudje niso več pripravljeni sodelovati z 
nami pri opravljanju nalog. Še više na lestvici so igre, katerih posledice so vidne 
tretjim osebam; sodelavci se na primer pritoži jo nadrejenemu zoper nas. Ko igra 
postaja vse resnejša, nas najprej doletijo ustni opomini, nato pa so na vrsti disciplinski 
ukrepi. V skrajnih primerih dobimo čevelj ali sami pustimo službo. V še bolj hudih 
primerih pride celo do kršitve zakonov ter do obravnave na sodišču. Morebiti pa 
pozabimo na samozaščito ter si na glavo nakopljemo tožbo, ali še huje, končamo v 
bolnišnici ali mrtvašnici. 

Zakaj igramo psihološke igre? Težko sprejmemo misel, da vseskozi ponavljamo 
interakcije, ki nas vodijo k slabemu počutju.  Večj i del problema predstavlja 
nezavedanje: ko gledamo okrog sebe, vidimo, da se vsi obnašajo podobno, kar nas 
pripelje do sklepa, da je pač življenje takšno. 

Igranje psiholoških iger prinaša tudi določene koristi, zato se tudi takrat, ko jih 
ozavestimo, le s težavo pripravimo do tega, da naredimo konec ponavljajočim se 
zaporedjem. Če vemo, katere so te koristi, lahko interakcijo preprosto spremenimo, 
še več, lahko načrtujemo širše spremembe. S tem se povečajo naše možnosti, da 
popolnoma odpravimo nekoristne sekvence ter negativna izplačila, ki jih spremljajo. 

Kot sem omenila v poglavju o potrditvah, vsi mi potrebujemo vsaj minimalno 
raven pozornosti s strani drugih ljudi, če želimo ostati živi. Igre proizvajajo le 
negativne potrditve, le te pa so bolje kot ignoranca. Če veliko delamo sami, se 
takrat, ko se dobimo s sodelavci, hrupno prerekamo. Lahko se celo dogaja, da na teh 
občasnih srečanjih uporabljamo igro "Tuljenje " ,  da si naberemo veliko zalogo 
potrditev. 

Igre tudi poskrbijo za utrjevanje naših življenskih pozicij ,  ali osnovnih prepričanj . 
Če veljamemo, da smo boljši od drugih, bomo igrali igre, v katerih se na koncu 
znajdemo na vzvišeni poziciji. "Tuljenje " igramo, ko želimo zmagati, "Imam te " pa 
takrat, ko želimo dokazati nesposobnost drugega. Če smo prepričani, da so drugi 
boljši od nas, bomo igrali igro "Brcni me ", ko želimo, da nas obrca jo, ter igro 
"Ubogijaz ", s katero bomo zahtevali, da nam oprostijo neuspešno izpeljane naloge, 
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saj nismo imeli prednosti, ki so jih drugi predpostavljali. Če dvomimo v vrednost 
sebe in drugih, igramo igre, kjer nihče ne zmaga, na primer igro "Da, ampak . . .  " , kjer 
sta oba igralca poplačana s frustracijo, saj nista sposobna razrešiti problema. 

V trenutni situaciji je navadno nekaj, kar bi morali narediti, a se tega izogibamo 
z igranjem igre. S pomočjo igre "Da, ampak . . .  " na primer dosežemo, da nam dela ni 
treba opraviti pravočasno, če le lahko dokažemo sebi in drugim, da nihče ne pozna 
načina, kako bi to izvedli. Igro "Tuljenje " lahko uporabimo kot opravičilo, da 
vihravo zapustimo sestanek. Igra "Malica " nam da pretvezo, da se izognemo 
zakajenim bifejem, kjer se moramo pretvarjati, da so nam všeč šale naših sodelavcev. 

Igra je tudi način, kako se izognemo novi bolečini. Podobno je, kot bi ponovili 
zaporedje, ki smo ga razvili v preteklosti, da bi se pred nečem zaščitili. Z igranjem 
te igre se nam ni treba soočiti s podobno vsebino v sedanjosti. S tem vzdržujemo 
psihološko stabilnost, ki smo jo dosegli, ko smo se naučili misliti in čutiti na ustaljeni 
način. 

Če smo sposobni prijateljem in znancem pripovedovati o igri, lahko celo pridobimo 
določeno korist. Dogodek opišemo z vsemi potrebnimi detajli - kaj smo rekli, kaj je 
oni drugi rekel, kaj smo replicirali, publika pa nas posluša z ustreznimi izrazi simpatije 
in občudovanja. Igre, ki vsebujejo številne obrate, so za pripovedovanje še posebej 
primerne in napete. Lahko se zgodi, da si ustvarimo sloves spretnega pripovedovalca 
ter tako razširimo svoj krog znancev. 

Igro si lahko tudi preigravamo v mislih, da ustvarimo večjo napetost. V glavi si 
spet in spet ponavljamo posamezne korake, ter v neke vrste notranjem preživljanju 
časa sami s seboj podoživljamo občutke, ki so nas takrat navdajali. Lahko si 
ponavljamo stavke iz igre, na primer takrat, ko pomislimo: "Če se on ne bi vmešal, 
bi jaz . . .  " . 

Struktu r i ra nje časa 
Igranju iger se izognemo tako, da pazljiveje strukturiramo svoj čas. S tem nimam 

v mislih upravljanja s časom, ampak načine, kako svoj čas uporabljamo v povezavi 
z različnimi kategorijami potrditev. Naravna človeška želj a  po pripoznavanju s 
strani drugih nas vodi skozi sekvenco vedenj ,  katerih namen je izmenjava potrditev 
različne jakosti. Poznamo sedem možnosti strukturiranja časa, ki tvorijo strmo lestev, 
po kateri se lahko vzpnemo do cilja  - boljših in tesnejših odnosov s soljudmi. 

Umik  
Čas v umiku lahko preživljamo na mnogih različnih krajih: pri delovni mizi 

medtem ko načrtujemo, v avtu, ko se peljemo na sestanek, v bazenu, pred televizijo. 
Razmišljamo lahko o delu ali zabavi, smo dobre volje, žalostni ali jezni, se ukvarjamo 
s fizično dejavnostjo ali sedimo. Lahko smo sredi skupine ljudi, in vendar sami, 
tako kot takrat. ko sanjamo z odprtimi očmi ali se z mislimi umaknemo drugam. 

Ko svoj čas strukturiramo v umiku, od drugih ne dobivamo potrditev. Lahko se 
spominjamo potrditev, ki smo jih dobili kdaj prej , ali sami sebi v mislih dajemo 
potrditve, kar pa ni isto, kot prejemanje potrditev s strani drugih človeških bitij . Res 
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paje, da mora vsakdo izmed nas nekaj časa preživeti sam s seboj .  Naj bo to priložnost, 
da razmišljamo, se sprostimo in napolnimo svoje baterije. Če premalo časa preživimo 
sami, nas to lahko vodi v stres, obenem pa kaže na nezdravo pretirano zanašanje na 
stimulacijo s strani drugih. 

Posameznike, ki veliko časa preživijo v umiku, drugi ljudje zaznavajo kot vase 
zaprte ali celo kot neprijazne. Problem nastane, ko je resnični razlog za pomanjkljive 
stike odsotnost socialnih veščin. Nekdo, ki ne obvlada kramljanja, lahko daje videz, 
da si ne želi družbe, medtem ko si v resnici želi več družabnosti. Podobno lahko tudi 
skrajno pesimističen ali kritičen pogled na svet negativno vpliva na našo sposobnost 
vzpostavljanja stikov z drugimi. 

In nasprotno, tisti ki umika ne prenesejo, ob pomanjkanju družbe zapadejo v 
stres. V organizacijah si taki ljudje izmišljujejo opravke, da lahko zapustijo delovno 
mesto in najdejo nekoga, da z njim poklepetajo. Velike pisarne brez predelnih sten 
imajo radi tisti ljudje, ki sovražijo umik, ne marajo pajih tisti, ki so radi včasih sami. 

R itua l i  
Rituali vključujejo  vse tiste interakcije,  kjer nam je natančno znano, katere 

družbeno sprejemlj ive pripombe drugi pričakujejo od nas . Poleg relativno 
dolgoveznih ritualov, kot so poroke in pogrebi, si izmenjujemo vsakdanje rituale 
pozdravljanja. Le ti na zanimiv način odražajo kulturne razlike. Glede na kulturo, 
ki ji pripadamo, se vljudno priklanjamo, stiskamo roke, se poljubljamo na lica, se 
objemamo, itd. Britanski pozdrav "How are you?" je fascinanten zaradi svoje 
nelogičnosti. Če bi na vprašanje dejansko odgovorili, namesto se odzovemo z istimi 
besedami, bi naredili veliko napako. 

Ritualizirani medsebojni pozdravi nam dajejo potrditve dokaj nizke jakosti. Naši 
odgovori so avtomatični ter vsebujejo le malo resničnega pripoznavanj a  oz. 
zanimanja za drugo osebo. Rituale pogrešamo, če jih nasprotna stran ne izreče, 
vendar pa iz njih ne pridobimo večjih ojačitev. Gotovo pa rituali predstavljajo uvod 
v močnejše oblike potrjevanja. Zaradi njihove odsotnosti se lahko odločimo, da z 
določeno osebo ne želimo imeti nadaljnjih stikov. 

Rituali predstavljajo pomemben del življenja v delovni sredini. Ko srečamo nove 
ljudi, od nas pričakujejo, da jih pozdravimo v skladu s pravili organizacije. Če v 
formalni or�anizaciji uporabimo neformalen način pozdravljanja, je to za nas lahko 
neugodno. Ce pozabimo izreči sogovornikovo ime, je vtis naše potrditve manjši. 
S ogovornik to lahko celo prečita kot namerno negativno potrditev. Zaradi 
nepoznavanja hierarhičnega položaja ljudi, s katerimi imamo op,ravka, smo lahko v 
nekaterih organizacijah popolnoma brez orientacije. Spominjam se, kako so se 
norčevali iz mene pred leti, ko sem se komaj zaposlila, saj sem nekega dne prešerno 
poklepetala z nekom, o katerem sem kasneje zvedela, da je glavni direktor. 

Razved ri la 
Po opravljenih ritualih se pogosto začne dobesedno "preživljanje časa" z drugimi 

ljudmi. To preživljanje časa, ali razvedrilo, vključuje klepet, na primer ko izmenjamo 
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komentarje o vremenu, počitnicah, cenah v trgovinah itd. Ne glede na to, kje in kdaj 
družabno kramljamo, to imenujemo razvedrilo. Ko nekdo omeni neko vsebino, 
dovolj pozorno spremljamo pogovor, da lahko prispevamo še svoj pogled oz. 
informacije. Konverzacija je delno ritualizirana, saj spoštujemo neke vrste intuitivno 
pravilo, ki pravi, da spremenimo temo pogovora šele takrat, ko so tudi drugi 
pripravljeni to storiti. S tovrstnim nadzorom je seveda povezana le tema razgovora; 
znotraj teme, o kateri se pogovarjamo, lahko rečemo karkoli se tisti hip odločimo. 

Potrditve, ki jih dobivamo med razvedrilnimi dejavnostmi, so močnejše od tistih, 
ki izhajajo iz ritualov, saj moramo v tem primeru bolj pozorno spremljati, kaj nam 
druga oseba govori. Če sledimo le okvirni temi, lahko nenamerno ponovimo stvari, 
ki jih je sogovornik že povedal. Če želimo, da konverzacija teče, moramo poslušati 
in se odločati, katere pripombe bomo prispevali. To poglobljeno poslušanj e 
doživljamo kot močnejšo obliko potrditve. 

Razvedrilo mnogokrat predstavlja pomemben uvod v sestanek. Ta čas uporabimo, 
da "začutimo" druge ljudi in da vzpostavimo nek stik. Ljudje, ki se pritožujejo čez 
zavezništva na sestankih, so pogosto prav tisti, ki na sestanek ne pridejo dovolj 
zgodaj, da bi se udeležili začetnega, razvedrilnega dela. Deloholiki, ki se na sestankih 
takoj lotij o  posla, niso sposobni razumeti, da mnogi posamezniki cenijo priliko za 
neobvezen klepet, s katerim z drugimi vzpostavijo stik, ki je neodvisen od posla. 

Delo 
Delo kot oblika strukturiranja časa pomeni, d a  z drugimi ljudmi opravljamo naloge 

z namenom doseganja  ciljev in skupnega ustvarjanja rezultatov. V okviru dela se 
lahko pogovarjamo o potrebah stranke, sestankujemo, s sodelavcem pregledujemo 
ideje, oz. se ukvarjamo z vsemi drugimi dejavnostmi, ki jih z drugimi opravljamo v 
imenu organizacije, v kateri smo zaposleni. Delamo lahko tudi z družino in prijatelji, 
na primer ko pleskamo stanovanje, amatersko uprizarjamo dramsko delo, zbiramo 
sredstva v dobrodelne namene, opravljamo funkcijo v šolskem odboru itd. 

Potrditve, ki izvirajo iz dela, so srednje ali visoke intenzitete. Ko z nekom delamo, 
potrebujemo dobršno mero predanosti in pozornosti, če hočemo dajati primerne 
potrditve. Zapomnimo si, da so tudi vprašanja  potrditve, in to zelo učinkovite, saj 
kažejo na močno zanimanje z naše strani v zvezi s tem, kar ima sogovornik povedati. 

Dejavnosti 
Z drugimi ljudmi preživljamo čas v dejavnostih, ki  j ih počnemo izključno zato, 

ker v njih uživamo. Te dejavnosti so sproščujoče, kot je sproščujoča otroška igra. 
Najbolj pogoste so športne dejavnosti in hobiji (čeprav so nekateri med nami tako 
usmerjeni v doseganje rezultatov, da tudi te spremenijo v delo). Manj očitna oblika 
igre je na primer možganska vihra, preden nas začne skrbeti, ali bodo ideje za 
kakšno rabo. Pristna možganska vihra je igra, kateri sledi delo, ko preverjamo 
uporabnost različnih zamisli. 

Potrditve, ki izhajajo iz teh dejavnosti, so srednje in visoke intenzitete, odvisno 
od energije, ki jo vlagamo v dejavnost. Bolj kot smo navdušeni, bolj naše potrditve 
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učinkujejo na druge. Trenutek, ko se skupaj nasmejemo, še posebej veliko prispeva 
k naši zalogi potrditev. Učinek iz igre izvirajočih potrditev postopoma postaja  vse 
večji, ko razvijamo vse tesnejše prijateljske vezi. 

Prostočasovne dejavnosti v organizacijah so pogosto omejene na oblikovanje 
športnih ekip in na družabna srečanja. Bolj kot organizacija spodbuja te dejavnosti, 
več se bodo delavci "skupaj igrali" in tako razvijali tesnejše odnose, ki jim bodo 
omogočali tudi boljše sodelovanje pri delu. Oblika igre, ki postaja vse bolj popularna 
v organizacijah, je vključevanje skupin delavcev v dobrodelne dejavnosti. V teku 
priprav posameznih akcij in ob objavi rezultatov prihaja med delavci do pogostejših 
in postopoma tesnejših stikov. 

I g re 
Če načine strukturiranja časa razvrstimo po pomembnosti, na naslednji stopnji 

najdemo psihološke igre, ki smo jih opisali na začetku tega poglavja. Te igre se 
pojavijo, ko nam spodleti pri vzpostavljanju dobrih odnosov. Zelo vetjetno je, da 
so igre v resnici nezavedno nadomestilo za našo nesposobnost vzpostavljanja tesnih 
odnosov z drugimi. Če z drugimi nimamo zadovoljivih odnosov, ne dobivamo 
dovolj pozitivnih potrditev. V tem primeru se obnašamo kot takrat, ko smo bili še 
otroci: oprimemo se negativnih potrditev, da kompenziramo pomanjkanje pozitivnih. 
Tako pridobljene potrditve so lahko tudi zelo močne, odvisno od resnosti igre, ki jo 
igramo. 

Znotraj skupine je včasih videti, kot da imamo posebne antene, s pomočjo katerih 
takoj identificiramo osebo, ki bo v igri igrala vlogo, ustrezno naši. Ko gremo skozi 
rituale, razvedrila, prostočasovne dejavnosti in delo, lovimo komaj zaznavne signale, 
ki nam povedo, kdo želi biti vzvišen, kdo podrejen in kdo se nam bo pridružil v 
ponavljajoči, napovedljivi sekvenci potez v igri, ki odgovarja naši predstavi o 
normalnem vedenju. 

Bl iž ina 
Ko druge ljudi postopoma spoznavamo, s i  želimo, da bi se  lahko sprostili in  bili, 

ko smo v njihovi družbi, takšni kot v resnici smo. Pogosto ne verjamemo, da je to 
možno, zato ohranjamo zunanjo steno, za katero skrivamo svoja najmočnejša čustva 
in nadzorujemo svoja mnenja. Bližina je pristna domačnost, ki nastopi takrat, ko 
pridobimo zadostno mero zaupanja in začutimo, da lahko razkrijemo svoja resnična 
čustva ter brez pridržkov izrazimo svoje poglede. Tedaj lahko posredujemo poštene 
povratne informacije glede tega, kar nam je všeč in kar nam ni, ter pričakujemo od 
druge osebe enako. Ko to počnemo skrbno in spoštljivo, se naš odnos utrjuje ter 
nam omogoči, da se glede poštenosti v komunikaciji drug na drugega zanesemo. 

Bližina prinaša zelo močne potrditve, ki opazno krepijo naše dobro počutje. 
Premišljena in dobronamerna konstruktivna kritika je za nas prav toliko vredna kot 
neposredno izražanje ljubezni in vdanosti. Napomembnejši dejavnik pri tem je naš 
občutek, da smo si z drugo osebo res blizu, da se ji lahko odpremo in ji zaupamo. 



1 28 Uspešni na delu 

Prepričana sem, da vedno več ljudi priznava in zagovatja potrebo po takšnem 
vodenju delovnih organizacij, ki delavcem omogoča vzpostavljanje tesnih odnosov 
s sodelavci . Tečaji  usposabljanja so pogosto strukturirani tako, da sodeluj oče 
spodbujajo k odprtosti in k medsebojni pomoči in podpori. V skladu s temi principi 
se spreminjajo tudi stili vodenja. pri vsem tem pa se je pomembno spomniti, da je 
potrebno obdelati vse stopnje, od umika skozi rituale, razvedrila, delo in preživljanje 
prostega časa, da dosežemo bližino. Če od ljudi prezgodaj pričakujemo bližino, se 
bomo zelo verjetno zapletli v igranje iger. 

Stru ktu ri ra nje časa i n  reketi 
v tretjem poglavju sem omenila, da se pogosto zapletamo v rekete. Tako kot igre, 

so tudi reketi lahko ponavljajoče se, nezadovoljujoče sekvence, ki nas vodijo v 
slabo počutje. Z razliko od iger so reketi lahko izključno notranji proces, ki ne 
zahteva dejanskega kontakta z drugo osebo. Ko imamo slab dan in se odločimo, da 
je svet hladen in neprijazen kraj, lahko, če ni v okolici nikogar, s katerim bi se lahko 
šli psihološko igro, nezavedno zdrsnemo v reket. 

Koncept reketov lahko povežemo z vsakim od različnih načinov strukturiranja 
časa, razen z bližino, ki predstavlja način interakcije s soljudmi brez reketov ali iger. 

Umik: s tarčo našega reketnega odziva morda sploh nismo v stiku. Iz nekega 
razloga pa se spomnimo na to osebo in si jo zamislimo, kako z nekom izmenjuje 
žalj ive opazke v zvezi z nami. 

Rituali: dva človeka hitita mimo nas, zatopljena v pogovor, in nas ne opazita, 
čeprav ju pozdravimo. Naš zaključek je, da sta nas namerno ignorirala. 

Razvedrila: ko skupini pripovedujemo o svojem novem avtomobilu, pristopi 
sodelavec in spremeni temo razgovora. Sodelavec je namreč tako močno razburjen 
zaradi rojstva vnuka, da se preprosto ne more zadržati in torej ne počaka, da sami 
zaključimo pripoved. Mi pa se čutimo užaljene in potegnemo sklep, da je bilo naše 
pripovedovanje za ostale dolgočasno. 

Delo: postavijo nam nedolžno vprašanje v zvezi z napredovanjem našega dela. 
Vprašanje si napačno razlagamo kot izraz nezadovoljstva in kot negativno potrditev. 

Dejavnost: nasprotnik nas v igri premaga. Sumimo, da je goljufal. 
Igre: reketi so lahko mini-igra. Prisotni sta repetitivnost in napovedljivost igre, pa 

tudi negativno izplačilo. Nimamo pa obrata, kar pomeni, da bo učinek manjši. V 
primerih, ko iz reketa izhajajoča negativna potrditev ni dovolj močna, se lahko 
zgodi, da reket stopnjujemo vse dokler ne pride do igre. 

Bližina: ko smo si z drugo osebo blizu in ji zaupamo, ne potrebujemo reketnih 
sekvenc. 

Bolj kot nam uspeva iz našega načina preživljanja časa odstranjevati rekete in 
igre, manj dajemo negativnih potrditev in imamo vse več možnosti vzpostavljanja 
resnične bližine z drugimi ter izmenjave zdravih, pozitivnih potrditev. Na žalost se 
igre in reketi pojavijo zunaj naše zavesti, tako da jih lahko v sebi odkrijemo le z 
resnim preiskovalnim delom (praviloma veliko laže opazimo te stvari pri drugih 
ljudeh) . 
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Niz vprašanj , ki sledijo, nam bo pomagal pri prepoznavanju situacij ,  v katerih se 
morda zapletamo v nezdrave in neučinkovite interakcije. 

Spomnimo se ponavljajoče se situacije, ki se za nas navadno konča z občutki 
nezadovoljstva, nelagodja ali jeze. 

Kako se situacija začne? Temeljito razmislimo o samem začetku, o tem, kako je 
situacija videti, še preden kdo kaj reče. Kaj sproži dogajanje ? Morda izraz na 

. obrazu osebe, morda nekaj, kar naredimo in kar izzove določeno pripombo. 

Kaj sledi? Zabeležimo si zaporedje interakcij, kot bi pisali besedilo za dramsko 
igro. 

Kako se konča? Kateri dogodek zaključi interakcijo? 

Kako se počutimo, ko se konča? 

Kako se po našem mnenju počuti druga oseba? 

Katero prikrito sporočilo pošiljamo drugi osebi? 

Katero prikrito sporočilo dobivamo od nje ? 

Kako bi se lahko drugače vedli na začetku, da bi spremenili dinamiko in dosegli 
pozitiven izid? 

. 

Kaj še lahko spremenimo v našem življenju, da ne bi več pqtrebovali negativnih 
potrditev, ki jih dobimo iz takšne situacije ? 
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Deveto pog l avje 

Ustva rja l no reševanje p rob lemov 
Nekje sem prebrala, da se težava pojavi takrat, ko imamo cilj, ne vemo pa, kako 

naj ga dosežemo. Trditev je potrebno nekoliko razložiti. Včasih nam še to ni jasno, 
da imamo cilj ,  kar je samo po sebi sestavni del problema. Lal1ko torej imamo problem, 
ki se nam ''jasno kaže"; lal1ko predvidevamo, da bomo imeli problem v prihodnosti, 
če ne spremenimo tega, kar trenutno počnemo; lahko predvidimo problem tako, da 
si zamislimo drugačno prihodnost in nato spoznamo, da moramo spremeniti stvari, 
če želimo, da se uresniči. Morebiti pa smo prav sami problem v očeh drugih ljudi -
spomnim se napisa v pisarni nekega pogajalca, ki se je glasil: "Se spopadate s 
problemom - ali ste del njega?" 

Povezava med ustvarj alnostjo in reševanjem problemov se vzpostavi zaradi 
potrebe po ustvarjanju novih idej za reševanje problemov. Ustvarjalnost definiram 
kot "vpogled, ki poveča razumevanje". S tem mislim reči, da smo sposobni videti 
nekaj, česar si prej nismo mogli zamisliti. Ustvarjalni smo lal1ko kar tako, navadno 
pa do stimulusa pride zaradi prepoznavanja problema, ki se, kot sem omenila zgoraj ,  
lal1ko pojavi na  različne načine. Problem sam po sebi je lal1ko neposreden, na  primer 
takrat, ko nek proces ne daje pričakovanih učinkov. Problem je lal1ko posreden, 
recimo "problem" stranke, ko še ni mt razpolago ustreznih izdelkov ali uslug, ki bi 
zadovoljili njene posebne potrebe. Če pa se nam kreativna ideja poraja kar tako, se 
takoj lotimo ugotavljanja odgovarjajočega problema, ki bi ga s pomočjo te ideje 
lal1ko razrešili. Če ne prepoznamo potrebe, bomo težko pritegnili pozornost drugih 
k naši ideji !  

Odpisovanje 
Eden od razlogov, zakaj nam lal1ko primanjkuje sposobnosti reševanja  problemov, 

je naša težnja po odpisovanju. V tem kontekstu je odpisovanje notranji proces, v 
okviru katerega omalovažujemo ali ignoriramo, ne da bi se tega zavedali, katerega 
od vidikov sebe, drugih ali situacije .  Z drugimi besedami to pomeni, da ne 
prepoznamo tega, kar dejansko je oz. kar bi lal1ko bilo. To lal1ko počnemo na različne 
načine. Spregledamo lal1ko: 

stimulus 

pomen 
rešitve 

veščine • 

očitnost tega, kar se dejansko dogaja, ali se 
bo v kratkem dogajalo 
dejstvo, da je stimulus pokazatelj problema 
razpoložljivost katerih koli možnosti, ki bi 
nam omogočile rešitev problema 
sposobnost ljudi, da identificirajo in razrešijo 
probleme, oz. ukrepajo, ko se le ti pojavijo. 
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Če zgrešimo stimulus, spregledamo, da se nekaj dogaja. Morda znotraj naše delovne 
skupine kdo občasno povzdigne glas, kar je rezultat napetosti med sodelavci, ki 
imajo različne poglede. Če smo zatopljeni v delo, lahko enostavno preslišimo 
pripombe, pa čeprav jih sodelavci izrekajo glasneje, kot je splošni nivo pogovora. 
Mnogi med nami tako spregledajo ključ za razumevanje tega, kar se dogaja. Do tega 
prihaja še pogosteje, ko postanemo navajeni na stimulus, recimo takrat, ko sploh 
več ne prisluhnemo pripovedovanju osebe, ki v pisarni velja za dolgočasneža. 

Če popolnoma zgrešimo stimulus, v nobenem primeru ne moremo prepoznati 
njegovega pomena. Dogaja  se tudi, da opazimo stimulus, vendar v njem ne 
prepoznamo pokazatelja problema. Lahko recimo opazimo nekoga, ki koraka sem 

o in tja, vendar ne posumimo, da je ta človek prestrašen in v stresu. Sami morda 
korakamo, ker na ta način laže razmišljamo, zato predpostavljamo, da omenjeni 
človek počne enako. Ne zavedamo se pomena dejstev, ki smo jih imeli priložnost 
opazovati. 

Drugače je, če opazimo stimulus in nam je jasno, da je pomemben, ter da predstavlja 
problem, ne moremo pa si domisliti rešitev, s katerimi bi se tega problema lotili. 
Nadzornik s polnimi rokami dela na primer opazi, da eden od podrejenih izgleda 
slabo, saj je rdeč v obraz in kiha. Nadzornik, ki opazi te znake, lahko odloči, da so 
pomembni; gre za hud prehlad, ki nedvomno vpliva na delavčevo izvajanje dela. 
Kljub temu pa supervizor lahko verjame, da ne more narediti ničesar. Zaveda se, da 
za navaden prehlad ni pravega zdravila, ne pomisli pa, da ima v tistem trenutku na 
razpolago nekaj možnosti, med katerimi se lahko odloči. Tako raje ne naredi ničesar, 
kot da bi pokazal skrb za posameznika, predlagal načine za zmanjšanje neugodja 
ali celo iskal alternativne načine, kako bi nalogo kljub vsemu pravočasno spravili 
pod streho. 

In končno, lahko opazimo stimulus, prepoznamo njegov pomen, identificiramo 
nekaj rešitev, pa se vseeno ne odločimo za akcijo, saj verjamemo, da ljudem 
primanjkuje veščin, potrebnih za izpeljavo rešitev v praksi. Primer tega v zadnjem 
času najdemo v organizacijah, ki prepovejo kajenje na delovnem mestu. Veliko 
delavcev, ki kadijo, je morda prepričanih, da nimajo potrebnih sposobnosti, ki bi 
jim omogočile opustitev kajenja, pa čeprav se zavedajo, da je kajenje velik problem 
ter da obstajajo strategije, ki so že drugim ljudem pomagale pri opuščanju razvade. 

Ko odpisuje vodstvo organ izacije 
V sedmem poglavju sem omenila načine, kako vodilni delavci nenamerno 

potrjujejo in torej ojačujejo vedenje ljudi, ki veliko izostajajo od dela. Odpisovanje 
lahko uporabimo kot alternativni način razumevanja tega dogajanja. 

Na ravni stirnulusa imamo vodilne delavce (in včasih cele organizacije), ki ne 
vodijo evidence o prisotnosti na delu. Zaradi tega ne razpolagajo z informacijami 
(dokazi), ki bi jih opozorili na dejstvo, da nekateri posamezniki ne prihajajo redno 
na delo. 

Velika trgovska podjetja dobro ilustrirajo ta primer - njihovi zelo dobro plačani 
delavci niso dolžni vsak dan žigosati kartice. Tudi vodje manjših družb zlahka 
spregledajo problem, saj ne želijo imeti preveč zaposlenih v administraciji. 
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Na ravni pomena lahko obstoji evidenca prisotnosti, ki pa je težko dostopna. 
Morda se nahaja na oddelku za računovodstvo, kjer jo uporabljajo izključno za 
obračunavanj e  prej emkov. Ne da bi pregledali statistike, vodilni delavci 
predpostavljajo, da je stopnja odsotnosti v mejah sprejemljivosti. Tudi ko jim 
pokažejo številke, jih vodilni v nekaterih organizacijah preprosto jemljejo kot nekaj, 
kar se v podobnih dej avnostih praviloma dogaja in ni zato nič zaskrbljujoče. 

Na ravni rešitev vodilni priznajo, da je stopnja izostajanja od dela problem. Ne 
verjamejo pa, da obstojijo učinkovite strategije, s katerimi bi se problema lahko 
lotili. Čeprav jim svetujejo metode, ki jih uporabljajo v drugih organizacijah, jih 
odklonijo kot neuporabne v njihovi specifični dejavnosti. 

In končno, na ravni veščin, vodilni delavci lahko pridejo do zaključka, da sami " 
niso sposobni rešitev izvajati v praksi, ali da se delavci niso sposobni naučiti rednega 
prihajanja na delo, ali da se sindikati ne bi nikoli strinjali, ali pa da jih njihovi 
nadrejeni ne bi podprli. 

Ko odpisujejo  posa mezn ik i  
s primerom odpisovanj a  s strani posameznikov sem s e  srečala v skupini 

farmacevtov, zaposlenih v bolnišnici. V bolnišnici so uvajali sistem kvalitetnega 
vodenja in so želeli zastaviti cilje v skrbi za bolnike. Farrnacevte so zaprosili, da 
pregledajo postopek ravnanj a  s pacienti, ki pred odpustom iz bolnišnice dobijo 
zdravila na recept. Določili so svetovalca iz personalnega oddelka, da jim pomaga 
pri izvaj anju naloge. 

Svetovalec je ugotovil, da so bolniki pogosto zelo dolgo čakali na svoja zdravila. 
Pacientov niso vedno obravnavali po vrstnem redu sprejema v bolnišnico, a nihče 
jim ni povedal, da se je to dogajalo, ker je različno osebje skrbelo za različne 
skupine zdravil. Ko je spraševal bolnike, je svetovalec zvedel, da jim v zvezi s 
sistemom ni bilo nič j asno. Zdelo se jim je, da čakajo zaradi prezaposlenosti 
farmacevtov, ter so se sprijaznili s slabšo kvaliteto oskrbe. 

Ko so se o rezultatih pregleda pogovarjali s farmacevti, so zabeležili naslednje 
reakcije:  

Odpisovanje stimulusa: Peggy j e  bila presenečena. Vedno je mislila, da delo 
ustrezno opravljajo in da so bili pacienti, s katerimi je imela opravka, zadovoljni. 
Peggy ni opažala nobenih znakov neučakanosti - odpisala je celo telesno govorico, 
ki je izražala nepotrpeŽljivost in ki jo je opazila večina opazovalcev. 

Odpisovanje pomena: Todd je vedel, da pacienti niso zadovoljni, vendar ni dojel, 
da je njihovo nezadovoljstvo povezano z uslugami farmacevtov. Mislil je, da je 
vzrok za nevoljo pacientov njihova bolezen. Todd je odpisoval pomen tega, kar je 
videl, s tem da je spregledal dejstvo, da so ti pacienti pravkar zapuščali bolnišnico, 
kar je pomenilo, da njihovo fizično slabo počutje ni moglo biti tako izrazito. 

Odpisovanje rešitev: Zoran se je zavedal, da so pacienti nezadovoljni z uslugami 
farmacevtov. Ocenjeval pa je, da imajo v vseh lekarnah podobne probleme. Kolikor 
je lahko sam presodil, za to brezizhodnost ni bilo rešitve. Načina, kako so si 
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medsebojno razdelili posamične skupine zdravil, ni bilo mogoče spreminjati. Njihov 
sistem je bil glede na okoliščine najboljša opcija. 

Odpisovanje veščin: Maria je imela veliko idej , kako bi sistem lahko izboljšali. 
Svojih idej se ni potrudila prenesti drugim, saj ni verjela, da bi jo kdo poslušal. Po 
stažu je spadala med mlajše farmacevte in je dvomila v svojo sposobnost vplivanja 
na ostale. Četudi bi ji to uspelo, ni  verjela, da bi uspeli pritegniti pozornost višjih 
nadrejenih. 

Proces odpisovanja 
Čeprav sem v primerih opisovala vedenje, je odpisovanje v resnici notranji proces, 

ki nam služi za ohranjanje našega referenčnega okvirja. Z ''neopažanjem'' stvari, ki 
so v nasprotju z našimi prepričanji, oz. s tem, kar želimo verjeti, se lahko izognemo 
spreminjanju svoj ega pogleda na svet, druge ljudi in nas same. Ker poteka 
odpisovanje zunaj naše zavesti, ga težko opazimo brez povratnih informacij s strani 
drugih. Zaradi tega je tako koristno, da se o stvareh z ljudmi pogovarjamo. O 
svetovanju lahko razmišljamo kot o sredstvu za preprečevanje odpisovanja.  
Učinkoviti svetovalec pomaga posamezniku videti to, kar je prej spregledal - pa če 
je to povezano z njegovo zavestjo o dogodkih, z njegovim fazu:mevanjem pomena 
ali z njegovimi možnostmi, da se stvari loti drugače. 

V samem korenu odpisovanja je želja, da svoje probleme preložimo na nekoga 
drugega. Kot odrasli ljudje vemo, da je taka želja neustrezna, del nas pa bi se včasih 
vseeno rad osvobodil vseh odgovornosti. Če se dovolj dolgo obnašamo, kot da 
problema ni, se bo morda nekdo pojavil in s problemom opravil namesto nas. Če 
bomo oddajali signale, daje problem za nas prehud, bo nekdo prišel, prevzel problem 
nase in nas odrešil. 

Drugo plat tehnike izogibanja lahko uporabimo takrat, ko se poskuša nekdo drug 
izmakniti odgovornosti . Ta posameznik odpisuj e  svojo sposobnost reševanj a  
problemov, zato jo odpišemo š e  mi. S ami  sebe prepričamo, da nas o n  potrebuje, saj 
ga le mi lahko rešimo. Sestavni del dinamike igranja psiholoških iger je taka ali 
drugačna oblika odpisovanja. Vlogo Reševalca, Preganjalca ali žrtve prevzamemo 
lahko le v primeru, če v situaciji nekaj spregledamo. V nasprotnem primeru bi 
prepoznali repetitivno, napovedljivo naravo igre in njenega nezadovoljujočega 
izida. 

Ko ljudje odpist:tiejo na drugih področjih kot mi sami, pogosto lahko prepoznamo 
njihovo početje. Ce sami opazimo stimulus, druga oseba pa ne, vemo, da le ta 
odpisuje. In podobno, če prepoznamo pomen ali če se zavedamo, da bi bilo možno 
uporabiti nekatere rešitve in veščine, lahko ugotovimo, da je nasprotna stran te 
stvari spregledala. Odpisovanje se kaže tudi na nekatere splošnejše načine. 

Če najprej pogledamo svoje splošno vedenje, lahko dokazi, da odpisujemo, 
vključujejo sledeče: odsotnost akcije, na primer takrat ko se ne odzivamo na dogodke 
in smo preprosto videti zaskrbljeni; pretirano prilagajanje, recimo takrat, ko 
pristanemo na predlog nekoga drugega, ne da bi se sploh vprašali, ali je za nas 
ustrezen; nemir, ko hodimo sem in tja, kadimo eno cigareto za drugo, ali smo kako 
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drugače zaposleni z repetitivnimi dejanji,  ki našo energijo usmerjajo stran od 
reševanja problemov; onesposobitev, ko zbolimo za psihosomatsko boleznijo, zato 
da drugi ne bi mogli od nas pričakovati akcije v zvezi s problemom. 

Občasno postanemo celo nasilni. pri tem gre za obliko samoonesposobljanja: 
medtetr. ko nas bodo drugi krotili, ne bodo od nas pričakovali, da bomo reševali 
probleme. Spomnim se, da sem pred mnogimi leti uporabljala manj skrajno inačico 
takega obnašanja, ko sem včasih odvihrala iz pisarne svojega nadrejenega in 
zaloputnila z vrati. S tem sem v tistem trenutku odložila izbruh njegove jeze, obenem 
pa sem dobila "dovoljenje", da ne ukrenem ničesar v zvezi z reševanjem problemov: 
kako nekdo sploh lahko razmišlja, če je tako jezen, kot sem jaz bila takrat? (tega 
pristopa vam ne priporočam, razen če seveda ne delate za istega nerazumnega 
nadrejenega!).  

Na mikro nivoju pa se lahko odpisovanje kaže v govornih vzorcih. Zelo verjetno 
smo v govorjenju grandiozni, ter vztrajamo na tem, da so stvari "vedno", ali niso 
"nikoli" take. Radi imamo absolutna posploševanja, ki temeljijo na bomih dokazih. 
Na podlagi enega samega primera smo pripraVljeni verjeti, da smo identificirali nov, 
pomemben trend. 

Radi tudi redefiniramo: gre za proces, v katerem pri odgovarjanju na vprašanja 
skačemo s teme na temo ali celo popolnoma spremenimo predmet razgovora. Ko nas 
vprašajo, ali bo poročilo pravočasno pripraVljeno, se, namesto da bi odgovorili, 
pritožimo čez pomanjkanje podpore zaposlenih v pisarni. Človek, ki bi rad dobil 
poročilo, se bo šele kasneje spomnil, da ni dobil odgovora na vprašanje, ali bo 
poročilo gotovo. Drug pogost primer redefiniranja je jezo vzbujajoč odgovor: "Kaj 
pa bi ti rad počel?", ki ga dobimo v odgovor na identično vprašanje. 

Kako klj ubujemo od pisovanj u 
Ko ugotovimo, da imamo opravka z redefiniranjem, je obravnava relativno 

enostavna. Na mikro nivoju lahko (vljudno) kljubujemo procesu tako, da še enkrat 
ponovimo vprašanje ter izrazimo dvom v zvezi z grandioznimi trditvami. Osebo 
lahko vprašamo, ali resno misli z izrazi "vedno" in "nikoli", oz. jo prosimo, naj 
navede dokaze, na osnovi katerih posplošuje. Lahko ji  tudi povemo, da bi radi 
preverili, ali so njene nekdanje izkušnje relevantne v trenutni situaciji. 

Če se želimo zoperstaviti odpisovanju v širšem smislu, ter tako pomagati drugim 
pri razreševanju problemov in sprejemanju odločitev, se usmerimo v sekvenco, ki se 
navezuje na značilne vzorce, ter preverimo, ali je oseba: 

1 opazila stimulus, 
2 ga prepoznala kot pomembnega, 
3 sprejela dejstvo, da bo prišlo do rešitve, 
4 vedela, da ima sama oz. da imajo drugi veščine, potrebne za ukrepanje. 

Če bi posameznika zaprosili, naj upošteva vidike, ki so na nižji stopnji zaporedja 
od tiste, ki jo je dosegel sam, ne bi imelo smisla. Nekomu, ki sploh še ni sprejel 
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dejstva, da ima problem, je brez pomena pripovedovati o rešitvah. Če bi nekomu, ki 
ne zaupa svoj i  sposobnosti doseganja sprememb, predlagali plan akcije, bi izgubljali 
čas. 

Odpisovanju se zoperstavimo na individualni in organizacij ski ravni . Kot 
posamezniki bomo najbrž potrebovali nekoga, ki nam bo delal medvedjo uslugo ter 
nas tako izzval k opažanju področij , ki smo jih sicer nenamerno spregledali. Kar 
zadeva organizacije pa bo nekdo, ki ni odgovoren za sistem, laže ugotovil, kje se 
izgubljata ustvarjalnost in sposobnost reševanja problemov. To je tudi razlog, zakaj 
dajejo krogi kvalitete v organizacijah tako dobre rezultate. Zunanji člani teh krogov 
skoraj gotovo ne odpisujejo na identičen način, kot to medsebojno počnejo ljudje, 
ki so neposredno vpleteni v nek delovni proces, in kot je to počel tisti, ki je prvotno 
oblikoval delovne postopke. 

Več o ego stanj i h  
Ob predpostavki, da smo se izognili nevarnostim odpisovanja, obstoji še več 

načinov povečanja vpogleda, ki jih lahko pridobimo z upoštevanjem prispevka 
naših različnih ego stanj . V četrtem poglavju sem pisala o tem, kako že vse iz 
otroških let skladiščimo spomine na vse, kar se nam dogaja, ter o tem, kako se 
odzivamo na svet, ki nas obdaja. Sedaj pa bi vam rada razložila, kako nam koncept 
ego stanj lahko pomaga razumeti, zakaj so nekateri med nami videti bolj ustvarjalni 
od drugih, in zakaj imajo nekateri med nami več težav s sprejemanjem odločitev o 
tem, kako razreševati probleme. 

Znanstveniki si še vedno niso edini glede vprašanja, v kolikšni meri odraslo 
osebnost oblikujejo genetske predispozicije in v kolikšni meri vzgoja. V splošnem 
pa se vsi strinjajo, da vpliva oboje. Narobe bi bilo, če bi sebe ali druge kar odpisali, 
češ da smo nezmožni kreativnosti. Morda res nismo imeli sreče v genetski loteriji in 
nismo dobili svojega deleža prirojene kreativnosti. Kljub temu pa je imamo veliko. 
Poglejte otroka, ki lahko vsak navaden predmet spremeni v igračo, in se boste 
prepričali. Še zmerom imamo veliko možnosti, da odstranimo nekatere inhibirajoče 
učinke, ki nam jih je v toku odraščanja zapustilo socialno pogojevanje. 

V prejšnjih poglavjih sem povedala, da ego stanja lahko v širšem smislu opišemo 
kot naše sisteme izkušenj (Notranji Starš) ,  vrednotenja (Notranji  Odrasli) in 
čustvovanj a  (Notranji Otrok). Če iz teh sistemov izločimo dele, ki so najbolj 
pomembni za kreativnost, se nam pokažejo še tri dodatne kvalitete, kot kaže slika 
9. 1 :  

Notranji Otrok vključuje kreativnost kot sestavni del našega naravnega odziva 
na svet in na druge ljudi. 

Notranji Odrasli vsebuje  našo sposobnost predelave informacij , logičnega 
mišljenja in reševanja problemov, torej nas usposobi, da postanemo kompetentni. 

Notranji Starš vsebuje "sporočila" in prepričanja, ki so v našem življenju 
pomembna, ter nas poskuša pripraviti do tega, da uporablj amo rešitve, ki so 
konformne s splošno sprejetimi normami. 
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Notranj i Otrok 
Naš Notranji Otrok je radoveden in ustvarjalen. Kot majhni otroci radovednost in 

ustvarjalnost kažemo skozi Naravnega Otroka, ko začnemo raziskovati svet. Ne 
zadovoljimo se z gledanjem - hočemo se dotikati stvari, jih držati v roki, jih obrniti 
na glavo, jih dati v usta. Ko se začnemo premikati, prihaja v naš doseg vedno več 
predmetov. Če smo se prisiljeni znajti ,  se veselo igramo skoraj z vsako rečjo. 
Kartonska škatla postane skrivališče, kamni postanejo živali, avtomobili ali hrana 
za punčko; lonci se spremenijo v klobuke, plišaste igrače pa v krvoločne zmaje. Na 
delu je naša naravna ustvarjalnost. 

N otra nj i Sta rš 

Notranj i  Odrasl i  

Notranj i  otrok 

."..,.. - - ...... 
/' " 

I "\ 
I \ 

( Konformnost 1 
\ I 

"\ I 
'" ,/ 

:; .-.  ...... � 
/' " 

I "\ 
I \ 

( Kom petenca : 
\ I 

"\ / 
" ,/ 

' .;:.. -r "  
,. ..... 

,/ " 
I "\ 

/ \ 

( Kreativnost ] 
\ I 

"\ I 
" ,/ 

..... .... 

Pred hodne izkušnje v 
zvezi s tem, kako se kaj 

naredi 

Nared iti stvari tako, da  
bo " prav" 

Anal iza problema Ocena 
možnosti 

" Ka ko "  bi l a h ko 
problem reš i l i  

Neobičaj ne rešitve 
" Bistre" ideje 

Slika 9.  1 Kreativnost in ego stanja 

Na žalost pa naši radovednosti in ustvarjalnosti velikokrat nataknejo uzdo. 
Predmete umikajo izven našega dosega, saj bi jih lahko razbili. Zaradi naše lastne 
varnosti nas postavijo v stajico, kar nam preprečuje raziskovanje okolice. Lahko bi 
namreč imeli smolo in se opekli z ognjem ali polili nase vrelo tekočino s štedilnika. 
Morda se oseba, ki skrbi za nas, razjezi, zato začnemo svoja dejanja povezovati s 
strahom, če na nas kričijo, ali z bolečino, če nas kaznujejo. Ko svoje kreativne ideje 
spreminjamo v prakso, se nam morda celo smejejo. Postopoma se naučimo, da ni 
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vedno pametno kazati svojih naravnih reakcij svetu okoli nas. Naš Notranji Otrok 
naredi vozel in ga spravi v enega od treh krogov. To bo neprijetna emocija v naši 
banki spominov, ki se bo v obliki neprijetnega občutka pojavila vsakič, ko nas bo 
v prihodnosti zamikalo, da bi uporabili svojega Naravnega Otroka. 

Obstojijo tudi konflikti med našo kreativnostjo in našo potrebo po učenju od 
drugih. Ljudje nas učijo stvari narediti tako, kot je "prav". Naučimo se, da so lonci 
za kuhanje in da ni higijensko, če si jih poveznemo na glavo. V šoli nas doleti še več 
poučevanja. Kmalu odkrijemo, da dobimo slabe ocene, če si odgovore izmislimo, 
namesto da bi jih poiskali v knjigi. 

Nekateri med nami so srečnejši, saj živijo v krogu ljudi, ki spodbujajo njihovo 
ustvarjalnost. Naučijo se, da je prav, če imajo bistre ideje in če eksperimentirajo. 
Tisti med nami, ki so smeli razdirati igračke, da so pogledali, kako delujejo, so 
najbrž ohranili svojo prirojeno radovednost in so pripraVljeni raziskovati nove 
načine reševanja problemov. Navadno se odločajo za poklice, kjer ima kreativnost 
ustrezno težo, na primer izumiteljstvo, oglaševanje ali delo v zabavni industriji. 

Res pa je, da se do odrasle dobe večina ljudi odloči, da glavnino svoje prirojene 
kreativnosti zataji. Pripravljeni so sprejeti, d� na delovnem mestu bolj cenijo znanje 
in izkušnje, kot sposobnost proizvajanja inovativnih idej . Svetu torej pogosteje 
kažej o  svojega Prilagojenega Otroka, kot pa svojega Naravnega Otroka. Z 
minevanjem let morda celo pozabijo, da so nekoč imeli velike ustvarjalne sposobnosti 
ter začnejo verjeti, da so v resnici taki kot njihov prilagojeni jaz. Odtod izhaja  
razširjeno prepričanje, da  imajo le  nekateri izmed nas dar ustvarjalnosti. 

N otra nj i Sta rš 
Notranji Starš ojačuje učni in prilagojevalni proces ego stanja Notranjega Otroka. 

V Notranjem Staršu so shranjene vse stvari, ki so nam jih ljudje kdaj povedali ali 
pokazali. Kopije njihovega vedenja smo shranili, da si jih bomo v prihodnosti 
ponovno predvajali, navznotraj kot spomine, navzven pa kot načine obnašanja do 
drugih. Če so nas spodbujali h kreativnosti, smo shranili kopije tega spodbujevalnega 
obnašanja, in jih sedaj uporabljamo za spodbujanje kreativnosti v drugih. Tudi z 
lastno kreativnostjo nimamo težav. 

Mnogi med nami pa imajo drugačne spomine. Če so se nam na primer smejali, ko 
smo nosili lonec namesto klobuka, se bomo verjetno tudi sami smejali v prisotnosti 
otrok, ki počno isto. Če so nam povedali, da so naše ideje neuresničljive, bomo 
uporabljali svojega Nadzorujočega Starša, da bomo drugim povedali, zakaj so 
njihove id�je neuresničljive. Tako se implicitna sporočila o kreativnosti kot trapariji 
ali izgubi časa prenašajo iz roda v rod. To lahko preverimo tako, da se skušamo 
spomniti, kaj se zgodi, ko pridemo na plano z neko idejo. Bolj kot je ideja resnično 
drugačna, večja je verjetnost, da dobimo skeptičen ali odkrito nasprotujoč odziv. 

Navznoter se lahko sami nase negativno odzovemo že ob prvem znaku 
ustvarjalnosti .  Lahko si v glavi zavrtimo prizor iz otroštva. Kopijo odraslega, 
shranjeno v našem spominu, uporabimo v notranjem dialogu s svojim Notranjim 
Otrokom. Takoj se začnemo počutiti nelagodno ter se zato odločimo, da se ni vredno 
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truditi za uresničitev teh zamisli. Ko tako preigravamo Notranjega Starša, lahko 
celo spodbudimo odgovarjajoče preigravanje posnetka v Notranjemu Otroku, zaradi 
česar začutimo nelagodje, ki je povezano s preteklostjo. V sedanjosti lahko to čustvo 
ponovno izkusimo tako močno, da nam prepreči vsakršno ustvarjalno dejavnost, pa 
čeprav nas drugi spodbujajo, naj predstavimo svoje ideje. 

Notranj i Od ras l i  
Posrednik med našim Notranjim Staršem in Otrokom j e  Notranji Odrasli. Še sreča, 

da to ego stanje deluje kot filter za vplive drugih ljudi, ter nam tako nudi nekaj 
zaščite pred njihovim pogojevanjem. 

Do nas prihajajo podatki iz Notranjega Starša, ki je shranil naše izkušnje o tem, 
kako so se takih zadev lotevali v preteklosti. To ego stanje nam nudi opcije, za 
katere se spomnimo, da so bile uspešno uporabljene v preteklih situacijah. Naloga 
našega Odraslega je, da analizira, ali je trenutna situacija dovolj podobna kateri iz 
preteklosti, da postane posamična opcija ustrezna. 

Prispevek Notranjega Otroka v tem procesu je dvojen: sestavljata ga naš čustveni 
odziva na situacijo in, upamo, naša kreativnost. Če je kreativno delovanje v 
preteklosti vodilo v neprijetna doživetja, se mora naš Odrasli najbrž spopadati z 
občutki nelagodja. Moral bo tudi prerešetati vse ideje, ki se nam porodijo, da preveri, 
katere so izvedljive brez prevelikih težav. Podobno je, kot bi Notranji Odrasli jemal 
surovi material iz Notranjega otroka, razmislil, kaj bi se zgodilo, če bi posamične 
ideje poskušal uresničiti, ter nato razvil ustrezne opcije. 

V praksi pride Notranji Odrasli do rešitev, ki so mešanica kreativnosti Notranjega 
Otroka in izkušenj Notranjega Starša. Če nismo preveč obremenjeni z negativnimi 
sporočili, lahko naš Notranji Otrok vidi popolnoma nove in kreativne načine 
počenjanja stvari. Če nismo preveč utirjeni v ustaljene poti, naš Notranji Starš na 
osnovi dogajanja v podobnih situacijah iz preteklosti vidi globlji pomen novih 
zamisli ter skrbi za to, da se rezultati dovolj približajo našim pričakovanjem. Notranji 
Odrasli združi podatke iz obeh virov ter jim doda še eventuelne pomembne zunanje 
podatke, na primer različne informacije in mnenja drugih ljudi. Šele nato se 
dokončno odloči za vrsto akcije, s katero bomo dokazali svojo sposobnost, da smo 
obenem kreativni in kompetentni. 

Sprejemanje od ločitev 
Naša ego stanja ne vplivajo le na našo sposobnost kreativnega Proizvfljanja idej 

in opcij ,  prav tako pomembna so tudi pri sprejemanju odločitev. 
Ko proces sprejemanja odločitev deluje učinkovito, vsebuje elemente, ki jih 

prikazuje slika 9.2. Notranji Starš zagotavlja izkušnje, Notranji Otrok prispeva 
emocionalno plat, Notranji Odrasli pa oboje ovrednoti in primerja s tistim, kar se 
dogaja zunaj .  
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Zunanje 
dogajanje 

Tako ugotavljamo probleme, prepoznavamo potrebo po iskanju in najdenju rešitve, 
razmišljamo o prednostih in pomanjkljivostih različnih opcij , pregledujemo 
posledice, pretehtavamo možnosti uspeha in sprejemamo odločitve. V se to lahko 
traja manj kot sekundo, včasih pa, ko se znova in znova vračamo k problemu, lahko 
proces traja nekaj dni. 

. 

Tako uravnovešenega in premišljenega procesa pa nam ne uspe vedno spraviti v 
tek. Če ne prisluhnemo notranjemu glasu, eno od ego stanj dobi preveliko težo, 
drugega pa morda izključimo iz miselnega procesa. Ko se to zgodi, ostanemo brez 
pomembnega dela podatkov, ki jih potrebujemo za uravnotežen rezultat. Izključitev 
namreč deluje tako, kot če določeno ego stanje ne bi obstajalo, zato se sploh ne 
zavedamo, da ne delujemo s celotnim zbirom ego stanj . 



1 40 Uspešni na delu 

Ne da bi se tega sploh zavedali, večkrat na dan sprejemamo odločitve. Ko to 
počnemo, pač računamo na to, da naš Notranji Starš že vsebuje nekaj koristnega; 
zato le na hitro preletimo svoje pretekle izkušnje in uporabimo odločitev, ki smo jo 
že preizkusili v eni od prejšnjih priložnosti. Če lahko ponovno uporabimo sekvenco 
iz preteklosti, privarčujemo čas, kar predstavlja pomembno prednost. 

Ko zavestno razmišljamo o neki odločitvi, izberemo tisti posnetek iz preteklosti, 
ki je najbolj uporaben v naši trenutni situaciji. Tokom let smo prišli do odločitve, 
kaj je za nas pomembno in kaj lahko zanemarimo. Na razpolago imamo tudi možnost, 
da svojega Starša stalno ažuriramo; to naredimo vsakič, ko sprejmemo odločitev, ki 
ne temelji na preteklosti. Vzporedno s tem ob vsaki podobni priložnosti zabeležimo, 
ali je bila nova odločitev uspešna ali ne. 

Izključitev Notranjega Starša pomeni, da ostanemo brez dostopa do koristnih 
izkušenj iz preteklosti in torej do znanja, ki iz njih izhaja. Situacijo moramo temeljito 
premisliti, kot če se ne bi še nikoli prej srečali s podobno. Če nič drugega, izgubimo 
veliko časa. Najbrž pa tudi spregledamo kak pomemben vidik. 

Podatki, ki jih pri sprejemanju odločitev prispeva Notranji Otrok, so povezani z 
našimi čustvenimi odzivi na možnosti, ki so nam na izbiro. Imeli bomo notranjo 
podporo pri sprejemanju take odločitve, ki nam bo omogočila doseči, kar si želimo, 
ki bo upoštevala naše strahove in ki bo v nas zbujala dobra občutja. Notranji odpor 
pa se bo pojavil v zvezi z odločitvami, ki bi za nas utegnile imeti neprijetne posledice. 
Med temi posledicami so lahko tudi te, da ne dobimo tega, kar želimo, da tvegamo 
jezo druge osebe, da izgubimo položaj v očeh sodelavcev, ker moramo delati nadure, 
namesto da bi šli zvečer ven s prijatelji. Gre, skratka za stvari, ki so zelo pomembne 
za naš občutek ugodja. 

Notranji Otrok vsebuje tudi posnetke o naših preteklih občutjih, zato obstoji 
nevarnost, da smo "pripeti z elastiko" na te stare izkušnje, ne da bi se tega dejansko 
zavedali. Tako se nam zgodi, da v sedanjosti ponovimo emocionalni odziv, ki smo 
ga že uporabili v preteklosti. To lahko resno ogrozi učinkovitost našega sprejemanja 
odločitev, ki sedaj temelji na preživelih čustvih. 

Izključitev Notranjega Otroka se kaže v naši nepozornost do tega, kako čutimo v 
zvezi s posamičnimi situacijami. Odločitve, ki jih sprejemamo, so lahko nadvse 
logične, ampak ne upoštevajo čustvenih odzivov, povezanih z njihovim izvajanjem. 
Pogosto po tem kopitu sprejemamo odločitve, ki vodijo k preobremenjevanju z 
delom, pri čemer potlačimo normalen občutek utrujenosti. Če svojega Notranjega 
Otroka izključimo iz sprejemanja odločitev, prezremo njegovo koristnost v odnosih 
z drugimi ljudmi. Vodilni delavec se na primer odloči za vpeljavo novega sistema, 
ne da bi predvidel možnosti negativnega odziva s strani osebja, ki zaradi novega 
sistema dela več ne opravlja z enakim zadovoljstvom. 

Od Notranjega Odraslega pričakujemo, da nastopa v vlogi sodnika ter da osebno 
spremlja dogodke z opazovanjem igralcev (zunanjih ego stanj), znotraj pa jih 
preverja tako, da stranske sodnike (ostala notranja ego stanja) sprašuje, kako iz 
njihove perspektive vidijo dogajanje na igrišču. Notranji Odrasli pa za razliko od 
sodnika upošteva tudi situacijo, v kateri se nahajamo. Mi vsi prejemamo podatke iz 
okolice, med drugim tudi opazujemo reakcije ali potencialne reakcije drugih ljudi 
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na vsako stvar, ki se je lotimo. Podobno se obnaša sodnik, ko prekine tekmo, ko 
množica zasede igrišče, le da gre v primeru sodnika za izjemno dejanje, medtem ko 
je za dobro delujoče ego stanje Odraslega stalno spremljanje zunanje situacije 
normalno in rutinsko. Odrasli torej primerja dogodke v naši okolici s prepričanji in 
čustvi, ki jih le ti izzovejo v nas, ovrednoti in pride do zaključka. 

Do izključitve Notranjega Odraslega pride takrat, ko so naša prepričanja iz Starša 
in naša čustva iz Otroka še posebej močna. Ko se to zgodi, sprejemamo odločitve 
brez ustrezne evalvacije trenutne situacije ter razpoložljivih opcij . Dogaja se na 
primer, da vztrajamo na preživelih delovnih praksah, ker so le te bile v preteklosti 
učinkovite, ali pa se odločimo zapravili denar za drag avto, ko smo že zadolženi. 

Naš Notranji Odrasli je lahko oslabljen, če izključitev nastopi kot rezultat neke 
interakcije ali, kot se običajno dogaja, znotraj medosebnega odnosa. Podobno se 
dogaja v hierarhiji ego stanj, ki sem jo opisala v petem poglavju. V tem primeru ena 
oseba prispeva "razmišljanje" iz Notranjega Starša, ali morda Notranjega Odraslega, 
čeprav to stanje lahko popolnoma izostane. Druga oseba prispeva "razmišljanje" iz 
Notranjega Otroka. Prepričanja in pretekle izkušnje ene se združijo s čustvi in željami 
druge. Obe se čutita nesposobni, da bi sprejeli samostojno odločitev. 

Thdi naše sprejemanje odločitev lahko postane "kontaminirano". To se zgodi 
takrat, ko drobec enega ego stanja ''uide'' v drugega. Če Notranji Starš kontaminira 
Notranjega Odraslega, začnemo misliti, da so naša prepričanja trdna dejstva in 
prezremo, da so to v resnici le naše predpostavke. Svoje zaključke opravičujemo z 
navajanjem za lase privlečenih povezav; trdimo, na primer, da imamo tokrat zagotovo 
prav, saj smo imeli prav v preteklosti. Predsodki so kontaminacije. Na osnovi 
posamičnih primerov posplošujemo in trdimo, da en sam negativen dogodek 
dokazuje sumljivost cele rase. 

Ko Notranji Otrok kontaminira Notranjega Odraslega, čustva zameglijo presojo. 
Verjamemo, da razmišljamo logično, saj smo sami sebe prepričali, da morajo vsi 
čutiti enako kot mi. Če smo jezni zaradi načina, kako se nadrejeni z nami pogovarja, 
smo prepričani, da bi bili ob enaki provokaciji vsi jezni. zdi se nam, da je stavka 
edina logična opcija, s katero razpolagamo. 

Odločitev 
Če bomo poskrbeli, da bodo vsa ego stanja aktivno delovala, bomo lahko 

velikokrat izboljšali kakovost svojega sprejemanja odločitev. Še laže bomo to dosegli, 
če se bomo poslužili strukturiranega pristopa. Na naslednji strani vam predlagam 
enostaven postopek sprejem�a odločitev, ki sem ga po začetnih črkah posameznih 
korakov poimenovala ODLOeI SE. Če ga boste uporabili pri reševanju problema, s 
katerim se trenutno ukvarjate, boste dobili dodatne vpoglede, ki vam bodo pomagali 
do dobro pretehtane odločitve. 

Včasih se ne moremo izogniti odpisovanju, saj se ta proces odvija zunaj naše zavesti. 
Lahko pa zmanjšamo njegove posledice na minimum, če nam reakcije sodelavcev 
služijo kot merilo učinkovitosti naših metod in idej, in če, preden se lotimo akcije pri 
sprejemanju odločitev, kot vamostni ukrep uporabimo strukturirani pristop. 
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Sami sebi lahko "damo dovoljenje", da postanemo ustvarjalni reševalci problemov 
ter vzamemo na znanje, da so nekatera sporočila iz preteklosti, ki smo jih shranili, le 
nepotrebne prepreke pri uveljavljanju naših resničnih sposobnosti. 

O zavesti potrebo Zakaj se moram odločiti? 
Zakaj ravno sedaj?  

D oloči cilj Kaj želim doseči 
kratkoročno? 
dolgoročno? 

L ovi informacije S kakšnimi informaciji razpolagam: 
v zvezi s problemom? 
v zvezi z možnimi 
odločitvami ? 

Katere informacije še pogrešam? 
Kako jih lahko dobim? 

O črtaj strategije Kako lahko dobim, kar želim? 
Kako še? 
In kako še? 

Ali so to edine možnosti? 
razČleni možnosti Kaj je v posamični možnosti dobrega? 

Katere so ovire v posamičnih možnostih? 
Kako jih lahko obidem? 

1 zberi Katera možnost  mi bo naj verjetnej e 
omogočila doseči cilj?  
Al i  sta druga in tretj a možnost j asno 
opredeljeni? 

S o vsa ego stanja v igri? Notranji Starš: Kaj mi izkušnje iz 
preteklosti povedo o 
posamični možni izbiri? 

Notranji Otrok: Kako čutim v zvezi s 
posamičnimi možnimi 
izbirami? 

Notranji Odrasli: Kolikšna je verjetnost 
uspeha posamične možne 
izbire? 

Evo, odločitev je tu ! S katero akcijo imam največje možnosti 
uspeha? 
Katero(e) akcijo(e) bom podvzel, da bom 
zagotovo dosegel svoj cilj?  
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Eric je svoje življenje živel kot Robin Hood. Jemal je bogatim in dajal revnim. 
Bil je namreč sindikalist. Po svojih najboljših močeh se je trudil, da je iz "bogatega" 
vodstva izvlekel čimveč denarja in ga dal "revnim" delavcem. 

Zaupniki delavcev v tovarni so bili Ericovi gozdni možje (in žene). Včasih so šli 
(se bojevali) na pogajanja skupaj , Eric pa je bil njihov vodja. Ob drugih priložnostih 
je moral kdo od zaupnikov opraviti z delovodjo (enim od vitezov) brez pomoči. 
Erica so poklicali, če je bil pri pregovarjanju prisoten kdo od vodilnih (baronov). 
Eric je prevzel vodilno vlogo tudi takrat, ko so pogajanja zadevala celo tovarno 
(ves Nottingham), saj je v tem primeru na nasprotni strani mize sedel glavni direktor 
(šerif). 

Eric ni maral administrativnega vodje (princ John). Vedel je, da ta stoj i  za vsemi 
odločitvami glavnega direktorja o vpeljavi novih metod produkcije, ki so pomenile, 
da morajo delavci več delati za isti denar. želel je, da bi se Predsednik (kralj Richard) 
bolj aktivno vključil v vodenje tovarne. Kolikor pa je lahko videl, je bil Predsednik 
preveč zaposlen s stiki z javnostmi in z osrečevanjem mestnih finančnikov (odsoten 
zaradi križarske vojne). Eric je sumil, da si šerif iz Nottinghama in princ John na 
skrivaj prizadevata držati kralja Richarda čimbolj ob strani. 

Eric se je spraševal, ali se bo situacija kdaj spremenila. Ali bo Predsednik nekega 
dne spoznal, kaj se dogaja, ter odpustil administrativnega direktorja in glavnega 
direktorja? Ali bosta ta dva našla način, da se bosta znebila Erica? Doslej je bil Eric 
dovolj previden, da jima ni dal priložnosti, res pa je, da sta vedno iskala načine, 
kako bi ga spodkopala. Nekoč sta celo poskusila delavcem ponuditi določene 
ugodnosti, če bi se odpovedali članstvu v sindikatu. Delavci so sicer ponudbo 
zavrnili, Eric pa se je zavedal, da jih je vse teže in teže prepričati, naj stavkajo (gredo 
v gozd), ko se pokaže potreba, da se uprejo zahtevam vodstva. 

Tako kot življenja mnogih med nami je tudi Ericovo podobno splošno znani 
pravljici. 

Če hočemo razumeti, zakaj je to tako, moramo za trenutek stopiti iz sveta dela in 
se spomniti, kako je bilo takrat, ko smo bili zelo mladi. Svet je bil za nas nekaj 
novega, prav tako ljudje in vedenje. Izdelati smo si morali svojo lastno zbirko 
teorij , da smo vedeli, kaj lahko pričakujemo in kako naj se obnašamo. Za majhnega 
otroka je to zelo težko, še posebej zato, ker odrasli niso vedno dosledni. 

Mučili smo se z veliko količino podatkov, ki smo jih dobivali, ter se po svojih 
najboljših močeh trudili, da smo jih razvrstili in sortirali, prav tako kot to delajo 
raziskovalci. Na kartoteke smo napisali naslove, da smo v njih zbirali podobne 
ideje. Stalno smo iskali vzorec, ki bi nam pomagal vse skupaj osmisliti. Na koncu 
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smo se znašli s celim omrežjem vzorcev, ki jih je držala skupaj nit - le ta pa predstavlja 
našo pot skozi življenje. 

Skript 
Omenjeni vzorec je oblikoval to, kar imenujemo naš skript. Gre za naš najboljši 

poskus osmišljenja tega, kar opazujemo in izkušamo kot majhni otroci. Ko končno 
. sestavimo skupaj toliko različnih delčkov te sestavljanke, se ta vzorec sicer izmuzne 

naši zavesti, vendar še naprej tvori temelje naših kasnejših vedenj in prepričanj. To 
pomeni, da vzorec nenehno utIjujemo, s tem ko vanj vpletamo nove dogodke - pa 
čeprav jih moramo nekoliko ugnesti, da j ih lahko natančno umestimo! 

Skript uporabljamo na isti način kot gledališki scenarij : kot zgodbo, ki jo je 
potrebno odigrati pred občinstvom. Naš življenski skript je torej nezaveden načrt 
tega, kako bomo živeli od rojstva do smrti. Določimo ga, ko smo majhni, kar 
predstavlja naš način osmišljanja  sveta. V njem je vgrajena cela množica stvari: 
naše zaznavanje sveta, naša opazovanja vedenja odraslih, to, kar nam govorijo oni 
in to kar nam govorijo naši vrstniki, vse, kar slučajno slišimo, zgodbe, ki nam jih 
pripovedujejo, celo televizijske oddaje, ki jih gledamo. Zanimivo je ugotavljati, 
kako se iste teme pojavljajo v mitih, pravljicah in časopisnih zgodbah vsepovsod 
po svetu; spreminjajo se le imena oseb. 

Vzemimo na primer pravljico o Pepelki. Ali poznamo koga, ki trdo dela za 
nehvaležnega šefa (hudobna mačeha) in po stažu starejše sodelavce (grdi sestri)? Ali 
si ti izprijeni ljudje lastijo zasluge za delo, ki ga naredi Pepelka? Ali se bosta nekega 
dne prikazala vilinja botra oz. vilinji boter, ki mu bomo morda rekli mentor oz. 
mentorica? In ali ne bo takrat boter našel nekega princa in poskrbel, da bo Pepelka 
šla na ples (sestanek), kjer bo za seboj pustila čeveljc (poročilo o projektu)? Princ bo 
po vsej sili hotel izvedeti, kdo je v resnici napisal poročilo, mar ne? Pa čeprav bodo 
sodelavci vztrajno trdili, da je šlo za teamsko delo. Ali bo torej princ postal nov 
Pepelkin šef in z njo ravnal primerno, ji nosil dragocen nakit (povišanje plače) in jo 
postavil za gospodarico gradu (veliko odgovornosti)? Ali smo mi sami Pepelka, ki 
pričakuje, da se njena sreča spremeni? 

Skripti večine ljudi so bolj vsakdanji, tako da jih ne opazimo vse dokler ne vemo, 
naj kaj moramo obračati pozornost. Več "vznemirljivih" skriptov lahko opazujemo 
takrat, ko začnejo ljudje ustvarjati probleme sebi in drugim. Tragične skripte imajo 
tisti ljudje, ki se odločijo za samomor ali zakrivijo umor, oz. tisti, ki postanejo 
diktatorji ali mučeniki. Nekateri se zapijejo do smrti ali pretiravajo z delom, kar jih 
prav tako pripelje do smrti. Spotoma še pustijo sled v življenju drugih, na primer 
takrat, ko gre njihovo podjetje v bankrot in delavci izgubijo delo in prihranke. 

Podobno kot v boljših napetih igrah, tudi mi večino svojega skripta skrivamo 
pred drugimi igralci, medtem ko je občinstvu jasno, kaj se odvija  na odru. Na 
delovnem mestu dogajanje navadno zazna prav tisti posameznik, ki ni vpleten, tisti 
pa, ki sodeluje v dogajanju, je preblizu, da bi lahko videl celotni vzorec. Ste kdaj na 
delu opazovali nekoga, ki se je obnašal, kot bi se bil odločil, da bo nadrejenega 
pripravil do tega, da mu da čevelj?  Čeprav ste poskusili poseči v dogajanje, je 
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omenjeni delavec deloval kot da ni sposoben upoštevati vaših opozoril ali delovati 
v skladu z vašimi nasveti. Na delu je bil njegov skript. 

Pomembna komponenta našega skripta je določena zgodba, ki si jo izmislimo ali 
jo  izberemo. Zgodbo izberemo v rosni starosti, nato jo po potrebi prikrojujemo, da 
se vedno sklada z okoliščinami. Nekateri ljudje zgodbo izberejo po hitrem postopku, 
kot rezultat travmatskega dogodka, na primer izgube ljubljene osebe. Večina ljudi 
pa sestavljanko sestavlja postopoma, tako da stvari postavlja drugo k drugi in 
preizkuša različne vzorce, dokler ne najde tistega, ki ji odgovarja. Morda se niti ne 
syomnimo originalne verzije, saj smo jo okrasili in olepšali, da bi bolje ustrezala. 
Ce ne verjamete, da je to tako, poskusite svoje spomine na pravljice iz otroštva 
primerjati s spomini vaših sodelavcev na iste pravljice. Odkrili boste veliko različnih 
verzij . 

Naša vloga v zgodbi  
Eno od vlog v svoji zgodbi zaupamo sebi. Ni nujno, da smo junak ali junakinja. 

Vloga je odvisna od tega, kakšno je v trenutku izbire naše prepričanje o nas samih. 
Najbolj se identificiramo z glavnim igralcem, z negativcem, s katero od stranskih 
vlog, ali celo z eno od obrobnih vlog, če smo se odločili, da bomo še posebej 
skromni. Nato nam na nek način uspe okrog nas zbrati vse ostale igralce, ki jih 
potrebujemo, da se začne zgodba odvijati. Očitno imamo nek psihološki mehanizem, 
ki ga potrebujemo za identifikacijo "primernih" družabnikov. Videti je, kot da smo 
sposobni izvohati ljudi, katerih zgodbe se dobro ujemajo z našimi. 

Robin Hood - sindikalni funkcionar bo iskal podjetja, kjer bo imel šerifa iz 
Nottinghama, da se bo z njim bojeval. In če samozvani šerif ne bo našel primernega 
nasprotnika, bo zelo verjetno deloval na tako nesprejemljiv način, da bo ustezni 
križar stopil iz množice, da bi se z njim pomeril. Pepelka bo potrebovala tako 
organizacijsko kulturo, kjer bosta lahko funkcionirali grdi sestri - in bo morda tako 
neasertivna, da bo nekatere sicer zelo razumne sodelavce zamikalo izkoristiti njeno 
dobrosrčnost. Različne Pepelke bodo imele različne poglede glede tega, kako dolgo 
se bodo pustile zatirati, preden se bodo nepričakovano izpostavile pozornosti botrov 
in boter ter princev. 

Naša prepričanja o nas samih, drugih ljudeh in svetu so prav tako povezana z našo 
vlogo v zgodbi. Do tega trenutka smo se že odločili, kaj smo: zmagovalci ,  
premaganci,  preživeli, bojevniki, rešitelji ,  uničevalci ali morda povprečneži . 
Delujemo torej z manj vredne ali večvredne pozicije. Tudi na druge gledamo kot da 
so bolj ali manj vredni od nas samih. Svet se nam zdi sovražen in ogrožujoč, izzivalen 
in vznemirljiv, dolgočasen in mrtev. Naše življenske pozicije nam nudijo osnovni 
referenčni okvir za naš skript. 

Zelo verjetno so prisotne tudi fizično emocionalne komponente - gre za telesna 
občutja, ki jih imamo za normalna. Lahko imamo na primer navado napenjati 
določene predele, recimo vrat ali ramena, ali pa držimo glavo v določeni legi, tako 
kot na primer to počnejo britanski policisti, da vidijo izpod kape. Del našega vzorca 
lahko tvorijo ponavljajoči se občutki nelagodja v želodcu, pogosti glavoboli 
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migrenskega tipa, slaba prebava zaradi živčnosti in podobne težave, pri katerih 
nismo sposobni prepoznati pravega vzroka. S tem ne mislimo trditi, da se tovrstni 
problemi ne morejo pojaviti iz fizičnih ali genetskih vzrokov; o skriptu lahko 
govorimo, ko take simptome sprejemamo kot nekaj normalnega in ne naredimo 
ničesar, da bi jih pozdravili. 

Naše i nterpretacije 
Naš skript vsebuje tudi bolj specifične elemente, ki  določajo način, kako se 

obnašamo v vsakdanjem življenju. Primarno snov za te elemente so nam v otroštvu 
posredovali starši oz. ljudje, ki so za nas skrbeli. Res pa je, da imamo nad to vsebino 
še precej vpliva. Poslušamo in opazujemo ter nato na svoj način intrpretiramo. Isti 
dogodek si bodo različni otroci zelo različno razlagali. 

Zamislimo si na primer mamico, ki je utrujena in se slabo počuti. Njen triletni 
otrok zahteva pozornost, ona pa bi rada počivala. Nobenega drugega odraslega ni 
tam, da bi poskrbel za otroka, medtem ko bi se ona malo ulegla. Ko otrok ponovno 
pokaže, da potrebuje njeno pozornost, mu mama jezno reče, naj se pobere stran. 
Otrok ne razume okoliščin; ve le, da je mati odbila njegovo prošnjo. To si tolmači 
kot sam najbolje zmore. Njegova razlaga lahko vključuje  eno od naslednjih 
možnosti : 

• mama namerava iti za vedno stran 
• hoče, da jo še malo nadlegujem, preden bo rekla da 
• nima me več rada 
• nihče me nima rad 
• kasneje se bo vse uredilo 
• če bom zajokal, me bo objela 
• če bom zajokal, me bo kaznovala 
• če bom zajokal, me bo tepla 
• počakal bom, da pride oči domov 
• nikoli več je ne bom prosil 

Možnosti torej zaobjemajo skoraj vse, razen pravilne interpretacije, da je mama 
trenutno utrujena, a ga ima še vedno rada in se bo z njim igrala kasneje. 

Na naše zaključke ne vplivajo le individualne razlike v odzivanju, ampak tudi 
pretekli dogodki. Ko otrok prvič doživi mamo v takem stanju, je šokiran, in reagira, 
kot bi šlo za veliko nesrečo. Po drug strani pa ima takrat več možnosti, da vidi 
dogodek v pravi perspektivi. Če pa se mati pogosto tako vede, otrok preizkuša 
alternative, medtem ko postopoma gradi odločitev, ki temelji na stalnem ponavljanju. 

Tudi tisti otroci, ki so bili tarča zelo škodljivih interakcij , se lahko še vedno 
odločijo za pozitiven zaključek. Seveda pa je za majhnega otroka veliko teže ohraniti 
optimističen pogled, če doživlja hude zlorabe. S tem ne mislim reči, da starši ne 
nosijo odgovornosti za to, kako ravnajo s svojimi otroki. Prav tako pa tudi mi nismo 
krivi, če smo zaradi okoliščin v svojih otroških letih utrpeli psihološko škodo, 
zaradi česar se vseh stvari v življenju lotevamo v luči izkušenj iz zgodnjega otroštva. 
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Prepovedi 
Zakonska prepoved je ukaz, ki nekomu prepoveduje, da nekaj naredi. V naših 

skriptih imajo prepovedi enako funkcijo - so stvari, ki jih ne smemo početi. Te 
prepovedi smo v otroštvu dobivali neposredno od pomembnih odraslih figur, nekatere 
pa smo povzeli v toku ustvarjanja lastnega referenčnega okvira. Značilne prepovedi 
vključujejo recepte, ki nam narekujejo, naj ne bomo uspešni, naj ne bomo pomembni, 
naj ne bomo otroci, naj ne odrastemo, naj ne mislimo ali čutimo in celo naj ne 
obstoj amo. Prepovedi zvenijo kot slogani: "Ne misli !", "Ne bodi uspešen !", "Ne 
odrasti" itd. 

Ko smo bili majhni, so nam na primer stalno govorili, da stvari delamo narobe, da 
nismo tako uspešni kot naši bratje ali sestre, da se nikoli ne bomo spremenili, da 
bomo gotovo padli na izpitu in da zaradi tega nikoli ne bomo našli dobre službe. 
Morebiti smo se odločili, da bomo pri delu neuspešni, ker smo narobe razumeli 
sporočilo našega učitelja, da bo zelo težko najti službo. Učitelj je imel v mislih 
splošno ekonomsko situacijo, mi pa smo razumeli, da govori o nas ! 

Če imamo prepoved "Ne bodi uspešen! ", pričakujemo neuspeh in čutimo, da nam 
je neuspeh usojen. Zato na primer pridemo v službo pozno ali neprimerno oblečeni. 
V svoje sposobnosti tako močno dvomimo, da zavračamo priložnosti . Smo 
nezaupljivi, cinični ali se paranoično bojimo, da bomo naredili napako. Obstoji več 
načinov, kako se stvari lotimo, da ne uspemo. Vsakič, ko nam spodleti, prepoved še 
naknadno podkrepimo. Ko to večkrat naredimo, začnejo naši nadrejeni iskati način, 
kako bi se nas znebili. Za nas je to le še en dodaten dokaz, da ne moremo biti 
uspešni. 

Phyllis je  ponotranjila prepoved "Ne bodi blizu " .  Zaposlena j e  bila kot 
računovodkinja v javnem uslužnostnem podjetju. Ker ni imela prepovedi v zvezi z 
mišljenjem oz. uspehom, se je uspešno izšolala in opravila zaključne izpite z 
najvišjimi ocenami. Kasneje je napredovala po službeni starosti in sedaj vodi veliko 
skupino računovodij in knjigovodij pripravnikov. V določenem trenutku njene 
kariere so se vodilni v organizaciji odločili, da uvedejo novo pobudo v zvezi s 
skrbjo za stranke. Kot uslužnostno podjetje do sedaj nikoli niso razmišljali o svojih 
odjemalcih kot o strankah. V vzdušju 80Jet pa so vodilni od vseh delavcev 
pričakovali, da bodo sodelovali pri uresničevanju novih ciljev, ki si jih je korporacija 
zadala. V sklopu celotnega načrta so od njih pričakovali, da s sodelavci iz drugih 
oddelkov ravnajo kot z notranjimi strankami. Pomemben aspekt nove kulture je bil 
tudi velik poudarek na teamskem delu. 

Phyllis je imala težave z obema novima usmeritvama. Vedno se je držala bolj zase, 
sedaj pa je morala veliko bolj tesno sodelovati z drugimi ljudmi. Da je lahko z 
ljudmi ravnala kot z notranjimi strankami, je Phyllis morala z njimi preživljati čas, 
saj je bila njena naloga ugotoviti, kako bi jim njen oddelek bolje služil. Kmalu je 
postalo jasno, da gredo te stvari Phy1lis teže od rok kot drugim računovodjem. 
Primanjkovalo ji je osebnih veščin, tako da so njena vprašanja zvenela bolj kot 
zasliševanje: "Katere podatke potrebujete?"; "Zakaj jih potrebujete?"; "Kako jih 
boste uporabili?". 
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Z vidika ego stanj je Phyl1is dajala vtis permanentnega Odraslega, ki je vedno 
logičen, a mu primanjkuje prave topline. Odsoten je bil celo Prilagojeni Otrok, zato 
je Phyl1is najraje preskočila vljudnostne fraze in takoj prešla na konkretne posle. 
Zaradi njenega neobvladovanja socialnih veščin so imele njene "stranke" občutek, 
da Phyllis v resnici ni mar zanje. Tudi znotraj njene skupine so nastale podobne 
težave. Njeno osebje je zelo spoštovalo njeno strokovno podkovanost. Dotlej pa so 
bili delavci navajeni, da so v glavnem delali individualno ter da so se na Phyllis 
obračali le takrat, ko so potrebovali nasvet. Čepraj so bili nekateri delavci v skupini 
v prijateljskih odnosih, so le te dosledno ločevali od dejavnosti, ki so jih opravljali 
v službi. Zaradi svoje prepovedi "Ne bodi blizu" Phyllis ni mogla spremeniti svojega 
stila vodenja do te mere, da bi se v skupini ustvarilo pravo teamsko vzdušje. 

Pri p is i  
Pripisi so  lastnosti, ki nam jih pripisujejo. To so, z drugimi besedami, značilnosti, 

ki jih po mnenju drugih ljudi imamo. Sami sebi smo morda pripisali tako negativne 
kot pozitivne lastnosti, še posebej ,  če so nam kot otrokom pogosto dopovedovali, 
da smo "luštkani", a tako nerodni. . . .Pripisi so etikete, ki definirajo, kaj je odrasla 
figura v našem otroštvu odločila v zvezi s tem, . kakšni bomo. Mi pa odrastemo v 
prepričanju, da so pripisi resnično sestavni del naše osebnosti, in zelo verjetno je, da 
bomo v skladu z njimi uravnavali svoje vedenje. 

Na delovnem mestu postavimo svojemu obnašanju določene meje, saj se želimo 
vklopiti v delovno sredino. Drugi nas nato vidijo kot neumne, nerodne, počasne, 
živčne, občutljive, ali kot nosilce drugih lastnosti. Ko drugi kaj pripomnijo v tej 
smeri, nismo presenečeni, saj se nam zdi, da smo vedno bili takšni. Problem so lahko 
celo pozitivni pripisi, to pa zato, ker so nam te lastnosti "vsiljene". Če nam rečejo, 
da smo pametni, lepi ali samozavestni, medtem ko se v resnici počutimo prestrašene 
in ranljive, smo pod velikim pritiskom, ko se skušamo pretvarjati, da smo res taki. 
Svoje pristne odzive skrivamo, da ne bi razočarali odraslih, ter sčasoma izgubimo 
stik s svojimi pravimi emocijami in spontanost jo. 

Proces pripisovan ja nazorno kaže, kako lahko skripti v družinah prehajajo iz 
generacije na generacijo. Govorijo nam na primer, da imamo iste lastnosti kot nek 
starejši član družine. Ta oblika pripisovan ja omogoča varčevanje s časom: če nam 
rečejo, da smo prav taki kot je bil stric Jože, podrobnosti lahko dodamo sami. Če je 
stric Jože veliko pil, bil velikokrat v arestu, se bolj malo umival, ter žalostno končal, 
natančno vemo, kaj moramo narediti, da dokažemo resničnost pripisa. Če pa je bil 
stric Jože steber družbe, če je šel dvakrat na teden k maši, če nikoli ni izgubil živcev 
in je radodarno prispeval denar v dobrodelnih akcijah, se najbrž čutimo primorane, 
da pokažemo iste kvalitete. 

Prodajalci v znani blagovni hiši so bili vsi po vrsti primeri učinkovanja pripisov. 
Naomi je bila prepričana, da je čuteča, a ne preveč pametna - zato je čuteče ravnala 
z otroki, ki so se v veleblagovnici izgubili, precejšnje težave pa je imela pri 
razumevanju novega sistema kontrole blaga. Phil pa se je zavedal, da je pameten, a 
neroden. Nobenih težav ni imel s sistemom kontrole blaga, večkrat pa se mu je 
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dogajalo, da so mu stvari padale iz rok, ko bi jih moral zaviti. Na srečo je delal na 
Oddelku moške konfekcije, kjer blago ni bilo krhko. 

Melanie so vzgojili v zelo asertivno žensko, kot je bila njena teta Helen, ki je 
nekoč spadala med vrhunske managerje v oglaševalni industriji. Ko se je Melanie 
za pultom na kozmetičnem oddelku obnašala kot Helen, so se pojavljale velike 
težave. Melanie je delala skupaj z Indiro. Le tej so med odraščanjem stalno govorili, 
kako lepa da je. Ta pripis bi ji v sedanji službi lahko zelo koristil, saj je Odgovarjal 
resnici. Na žalost pa si je Indira domišljala, da vsi resnično lepi ljudje izgledajo 
podobno kot ona. Ko je demonstrirala kozmetične izdelke, je uporabljala barve in 
sence, ki so odgovarjale njenemu obrazu. 

Indirin primer kaže, kako lahko celo pozitivni pripisi povzročajo težave. Indira je 
bila res lepa, na žalost pa je verjela, da je to njena edina pozitivna točka, zato se je 
osredotočila le nanjo. Naomi se je čutila primorano, da mora vedno delovati čuteče, 
Melanie pa je vztrajala z obnašanjem samozavestne managerke, medtem ko je njen 
vodja od nje pričakoval, da bo stregla strankam. 

Dovoljenja 
Ključ za razumevanje prepovedi in pripisov je odsotnost izbire. Trdno verjamemo, 

da so prepovedi in pripisi resnični, ter da ne moremo spremeniti svojega značaja in 
svojega obnašanja. Tokom let prepovedi in pripise vtkemo v naš skript, s čimer 
oj ačimo svoj o  vlogo. Ne da bi se tega zavedali, svoje vedenje omejimo na 
ponavljanje istih nekoristnih sekvenc, namesto da bi spoznali, da imamo v vsaki 
situaciji na razpolago široke možnosti izbire. Da se zoperstavimo prepovedim in 
pripisom, potrebujemo dovoljenja - prepričanja, ki nam omogočijo, da smo 
avtonomni, da se odločamo o tem, kako bomo čutili in delovali, ter da bomo živeli 
polno življenje. 

Najpomembnej še dovoljenje je  dovoljenje do obstoja. Ko pridemo na svet, 
potrebujemo izkušnjo, ki nam govori, da smo zaželeni in ljubljeni. To dovoljenje 
vsi do neke mere tudi dobimo, čeprav se ravnovesje med dovoljenjem in prepovedjo 
razlikuje od posameznika do posameznika. Druga dovoljenja, ki jih potrebujemo, 
so dovoljenje, da se zavedamo telesnih občutkov, da čutimo emocije, da mislimo, 
da smo si blizu z drugimi ljudmi. Kasneje potrebujemo dovoljenje, da odrastemo in 
da smo v svetu uspešni. 

Dovoljenja prejemamo na enake načine kot prepovedi - preko dotika, sluha, vida, 
telesne govorice ter s pomočjo intuicije. Nekatere osvojimo neposredno, kot takrat, 
ko nas starši objamejo in nam povedo, da nas imajo radi. Prav tako neposredno 
prejemamo prepovedi, ko nas starši kaznujejo. Marsikaj od tega, kar se nam dogaja, 
si tudi sami razlagamo. Naša interpretacija je v veliki meri odvisna od tega, kako z 
nami ravnajo. Čim natančneje in jasneje nam starši posredujejo pozitivna sporočila, 
manjša je verjetnost, da nas bo kasneje omejeval in prisiljeval skript. 

Kot odrasli ljudj e  še vedno potrebuj emo nekaj dovoljenj . Dobimo j ih od 
nadrejenih in od sodelavcev, ki nam dajejo pozitivna sporočila o naši vrednosti in 
sposobnosti . Učinkoviti m anagerj i  se dobro zavedaj o  potrebe, da svoj e  
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prepoznavanje dobro opravljenega dela tudi pokažejo. Najučinkovitejši način, da 
dosežemo izboljšanje delavca, ki slabše opravlja svoje delo, je, da se osredotočimo 
na tisto, kar delavec naredi dobro. Če ljudi opominjamo na njihove napake, jih po 
navadi le prestrašimo, zaradi česar bo vetjetnost, da bodo delali napake, še večja. Ce 
pa ljudem prepričljivo povemo, da so sposobni dobrega dela, je veIjetnost, da bodo 
dosegli uspešne rezultate, veliko večja. Prav to imamo v mislih, ko managetjem 
svetujemo: "Zasačite jih takrat, ko delo opravijo tako, kot je treba !". 

Kieran je bil vodja programa usposabljanja nezaposlenih mladih ljudi. Različne 
zahtevnosti dela je povečini obvladal. Dobro se je razumel z mladimi, učinkovit je 
bil pri organiziranju nastavitev le teh v organizacije za pridobivanje delovnih 
izkušenj,  kompetentno se je povezoval z njihovimi mentotji. Na žalost pa je imel 
Kieran prepoved "Ne bodi pomemben". Sposoben je bil tudi zahtevnejših nalog, 
vendar sam tega ni vetjel. Njegova nadrejena, Nina, je to prepoznala in sklenila, da 
bo naredila vse, kar je bilo v njeni moči, da bi Kieran naprej razvijal svoje sposobnosti. 
Izkoristila je vsako priložnost, da je Kierana pohvalila za uspešno izvajanje dela. 
Zanj je ustvarjala nove priložnosti. Nekega dne je "odkrila", da jo ob isti uri 
pričakujejo na dveh sestankih. Kieran se je torej znašel v položaju, da se je moral v 
njenem imenu udeležiti sestanka z nadrejenimi. Nina se ni motila v svojih 
pričakovanjih, da bo Kieran nalogo odlično opravil, zato ga je tudi kasneje določala 
za opravljanje podobnih nalog. 

Ob neki drugi priložnosti je Kieran sodeloval v usposobljevalnem workshopu, ki 
ga je izvajal vladni oddelek, odgovoren za organizacijo programa zaposlovanja 
mladih brezposelnih. Ob svojem povratku je Nini opisal, kako je s svojimi idejami 
prispeval k različnim vsebinam. Ko je vlada iskala predstavitelja  za nadaljnje 
workshope, je Nina Kierana opogumila, da se javil. Kombinacija vsega tega -
prezentacije, sestanka z višjimi managerji ter Ninine konstantne hvale, je za Kierana 
v zadovoljivi meri predstavljala dovoljenje, da premaga svoj odpor do občutka 
pomembnosti. Ko je Nina odšla na drugo delovno mesto, so Kierana določili za 
njenega naslednika. Kieran se je torej znašel v službi, za katero je vseskozi mislil, da 
je zanj "prezahtevna" . 

Kontraskri pt 
Sestavljanko našega skripta tvori še en element, ki mu pravimo kontraskript. Gre 

za zbirko načinov obnašanja, ki nam dajejo občutek, da učinkovito funkcioniramo. 
Ta značilna obnašanja nam omogočajo, da se prilagajamo pričakovanjem družbe. 
Kontraskript so gonila, ali delovni stili, ki smo jih opisali v šestem poglavju. 
Imenujemo jih tudi kontra skript, ker se natanko tako obnašajo:  nasprotujejo, 
kljubujejo skriptu. 

Prav pa je, da pri tem ne pozabimo na element prisile, ki je prisoten v delovnih 
stilih. Morda se nam zdi, da je naše aK počutje odvisno od njih; morda se počutimo 
zelo nelagodno, če se ne obnašamo na predpisani način. Pogosto se stvari lotimo 
pravočasno in tudi dobimo ustrezno pohvalo za našo ažurnost, popolnost, za našo 
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ustrežljivost, za naše poskuse ali za našo moč. Res pa je, da od časa do časa pretiravamo, 
kar se konča s podkrepljevanjem skrite vsebine našega skripta. 

Morda imamo nezaveden življenski plan, ki od nas zahteva, da nas drugi zavržejo. 
Z uporabo stila Ustrezi ! pri ljudeh dosežemo tak odziv. Ko se lotimo tega početja, je 
naš cilj odobravanje drugih; vedno pa se zgodi, da nas slabo razumejo, saj vztrajno 
poskušamo uganiti njihove želje, namesto da bi jih povprašali. Morda pa se stvari 
lotevarno s stilom Pohiti ! ter veliko postorimo, nakar ljudje odkrijeio, da naše delo 
vsebuje hude napake, saj nismo posvečali pozornosti podrobnostim. Ce uporabljamo 
stil Bodi popoln ! ,  se ljudje jezijo na nas, ker izpostavljamo njihove napake. Bodi 
močan ! pomeni, da se nam nihče ne more približati, saj svoja čustva predobro 
skrivarho. Z delovnim stilom Potrudi se ! pa se zapletemo v začaran krog, ko sicer 
poskušamo, a ne uspemo zgraditi odnosov s soljudmi. 

V šestem poglavju boste našli nekaj zamisli o tem, kako se lahko lotite nekaterih 
pomanjkljivosti, povezanih z vsebinami kontraskripta. Tam sem tudi nekaj napisala 
o tem, kako lahko zgradimo značilne delovne stile, kjer so vse te vsebine zastopane 
kot prednosti. Koristno je, če to poglavje sedaj ponovno preberete. pri tem bodite 
posebej pozorni na skript in skriptna izplačila, o katerih govorim tudi v nadaljevanju. 

I zp lači la  
v procesu delovanja skripta dobivamo večja in manjša izplačila. Izplačila so 

rezultati, ki se kažejo v tem, kako na koncu neke sekvence čutimo in kaj takrat 
mislimo. 

Teža večjega izplačila je odvisna od same narave naše zgodbe. Če smo se odločili 
za tragični konec, je naše končno izplačilo prerana smrt, izguba duševnega ali 
fizičnega zdravja ali izguba prostosti . Za večino ljudi je konec veliko manj 
dramatičen. Bolj običajno je, da ljudje postopoma zbiramo cele nize izplačil. Taka 
izplačila so na primer žalost in šok ob odhodu v pokoj, ob tem, ko naši otroci 
zapustijo dom, ali v primeru, da se ločimo od življenjskega partnetja. Morda pa se 
zapletemo v začaran krog problemov v zvezi z odnosi in smo deležni težkih izplačil 
vsakič, ko nas "prosijo, da zapustimo" organizacijo zaradi naše nesposobnosti 
vzpostavljanja dobrih odnosov s sodelavci in vodilnimi. 

Robin Hoodova izplačila bi na primer lahko predstavlj al niz občutkov 
večvrednosti, ko v različnih pogajanjih uspešno premaga razne šerife, ali pa 
odslovitev iz službe oz. spodletelo napredovanje, če Robin vodstvo preveč razjezi 
(in če se možje zelenega gozda odločijo, da Robina ne bodo podprli s stavko, ko se 
to zgodi). Pepelkina izplačila lahko predstavlja niz težkih preizkušenj ,  ki jim kasneje 
sledi prepoznanje. Skripta je na tej točki lahko konec. Zgodba pa se morda konča s 
Pepelko, ki začuti dolžnost, da se začne obnašati kot princesa - svetniško, strpno in 
srečno do konca življenja! 

Plod naših vsakodnevnih interakcij je lahko več relativno manjših izplačil, na 
primer jeza ali neugodje, ko se stvari ne iztečejo tako, kot smo upali. Do teh manjših 
izplačil pride zato, ker upravljamo z zgoščeno verzijo svojega skriptnega vzorca. 
Ne da bi se tega zavedali, na hitro preigrama isto temo, ki se vleče skozi naš skript, 
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in jo vsakič znova ojačimo. Razločimo lahko šest takih vzorcev, ali procesnih 
skriptov: 

nikoli - sami sebe zavajamo in nikoli ne dobimo tistega, kar želimo. Celo življenje 
zasledujemo nedosegljive cilje. Ta vzorec je opazen tudi na delovnem mestu, na 
primer ko si prizadevamo napredovati na delovna mesta, ki so prezahtevna za naše 
sposobnosti, namesto da bi uživali v delu, ki smo mu kos. 

vedno - celo življenje počnemo nekaj, česar v resnici ne bi želeli početi. Na delu 
smo popolnoma "izrabljeni", saj že leta opravljamo ene in iste naloge, čeprav nas to 
delo ne veseli (in čeprav bi lahko našli drugačno službo, če bi jo resnično iskali). 

dokler - čutimo se primorane dokončati še tako obsežno nalogo, šele nato se 
lahko spočijemo. V vsakdanjem življenju se to kaže tako, da se nismo sposobni 
zabavati vse dokler ne opravimo vseh nalog, pa čeprav to pomeni delo do poznih 
nočnih ur in neudeleževanje družabnih priložnostih. 

potem - zabavaj se sedaj ,  ampak vedi, da boš kasneje moral za to plačati. Videti je 
kot na glavo obrnjen "dokler", saj se v tem primeru udeležujemo družabnih srečanj , 
vendar nam je potem žal, saj smo se prisiljeni odpovedati obedom in spancu, če 
hočemo delo opraviti pravočasno. 

spet in spet - spet in spet se nam dogaja, da ne naredimo tega, česar smo se lotili. 
Če je to naš vzorec, popustimo tik preden nekaj pripeljemo do konca, nato pa lahko 
le ugotavljamo, da smo naredili korak nazaj in da moramo vse začeti znova. 

odprt konec - gre za skript, ki se navidezno izteče, mi pa ne vemo, kaj naj v 
nadaljevanju naredimo. To se pokaže na primer na delu, ko smo po dokončanju 
posamičnih nalog, ki so nam jih dodelili, videti negotovi in ne vemo, kaj naj sedaj 
počnemo. 

Kako odkrijemo svojo l astno zgodbo 
Če želimo ugotoviti, kakšen je naš skript, pomislimo na pravljico, legendo ali 

katero drugo zgodbo, ki nam je bila posebno všeč v otroštvu. Če se ne moremo 
spomniti nobene pravljice, ki so nam jo brali kot majhnim otrokom, si poskusimo 
zamisliti, da moramo pritegniti pozornost petletnega otroka. Izbiramo lahko med 
vsem, kar spominja na zgodbo, lahko tudi med TV nadaljevankami ali filmi, ki so na 
nas v preteklosti naredili določen vtis. 

Zgodbo nato obravnavamo, kot bi bila metafora za naše življenje. Usmerimo 
pozornost v: 

Dogodke v zgodbi - ali so na nek način podobni dogodkom v našem življenju ? 
Ali gre za eno, dlje trajajočo sekvenco dogodkov ali gre za isto kratko sekvenco, ki 
se ponavlja ? 

Konec - ali obstajajo alternativni konci? Pogosto se spominjamo konca, ki ima za 
nas poseben pomen. 

Izbrani lik - katera oseba v zgodbi smo mi sami? Ali imajo tudi drugi liki 
značilnosti, podobne našim? Kateri lik nam je po mnenju drugih najbolj podoben? 
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Spomnimo se, da je skript nezavedni življenski plan, ki smo ga v svojih mislih 
ustvarili, ko smo bili še majhni otroci. Takrat nismo imeli izkustva sveta, kakršnega 
imamo sedaj . Zelo verjetno smo si napačno tolmačili veliko stvari, ki so se dogajale 
v naši okolici. Niti tega nismo vedeli, da odrasli ljudje ne govorijo vedno resnice! 

Sedaj ,  ko smo identificirali svoj splošni skript, lahko razmislimo o tem, kako le ta 
vpliva na naše delovno življenje. Ponovno preglejmo zgornje tri elemente, pri tem 
pa imejmo v mislih način, kako služimo denar, s katerim se preživljamo. 

Kako se vzorec dogodkov kaže v našem delovnem življenju? Imamo opravka s 
sekvenco, ki se ponavlja, ali delujemo znotraj daljše zgodbe, ki se počasi bliža 
nekemu vrhuncu ? 

Kakšen konec lahko pričakujemo? Se bojimo odhoda v pokoj; imamo zanimive 
načrte za čas, ki bo sledil upokojitvi; ali načrtujemo, da bomo nadaljevali z delom 
tudi po doseženi starostni meji za upokojitev? 

Ali smo ves čas isti lik ali se na delovnem mestu poslužimo drugega lika ? Ali bi 
nas sodelavci v službi opisali na isti način kot člani naše družine? Katere druge 
like potrebujemo v svoji okolici, da lahko igramo svojo vlogo? 

Kako vse to vpliva na naše vedenje na delovnem mestu ? Ali nas vidijo kot 
kompetentne, učinkovite, uspešne - ali ustvarjamo nasproten vtis? 

Kaj bi želeli spremeniti? Katera poglavja v tej knjigi so kratkoročno najbolj 
uporabna? Kako bomo načtrovali svoj bodoči dolgoročni osebni in profesionalni 
razvoj ?  Kaj bomo v prihodnosti počeli drugače? 

Če želite, lahko sedaj svojo zgodbo odmislite, še posebej če vam ni všeč konec. V 
knjigi ste našli mnogo napotkov, kako lahko povečate svoje razumevanje nezavednih 
procesov ter nasvetov, kaj lahko postavite na njihovo mesto. B olj kot boste 
ozaveščali in raziskovali svoje okvire, manj vas bodo, ne da bi se tega zavedali, 
ovirale odločitve iz vašega otroštva. Potrebovali boste precej prakse, da boste svojim 
mislim preprečili vračanje v ene in iste stare šablone, zavedajte pa se, da ste pri tem 
lahko uspešni. 

Naslednje poglavje nas ponese še za korak dlje. Videli bomo namreč, kaj se zgodi, 
ko se ljudje spreminjajo. Ko ga preberete, se povrnite k svojim odgovorom na 
vprašanja v zvezi z zgodbo. Nato uporabi!e ideje iz enajstega poglavja za izdelavo 
detajlnega načrta, s katerim boste spremenili tiste elemente skripta, ki ste jih 
prepoznali kot nekoristne. 
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E najsto pog lavje 

I zziv spremem b 

Uspešni na delu 

Velikokrat slišimo, da se je svet bolj spremenil v zadnjem stoletju, kot v vsem 
času pred tem. Hitrost spreminjanja pa narašča in narašča. Obvladovanje sprememb 
je postalo industrija rasti. Imamo knjige o spremembah, avdio trakove o spremembah, 
radijske in televizijske programe o spremembah. V časopisih najdemo članke in 
oglase svetovalcev, ki nam ponujajo pomoč pri soočanju s spremembami. Tudi ta 
knjiga govori o spremembah - spremembah naše naravnanosti - našega mišljenja, 
čustvovanja in vedenja. Preden se končno posvetimo načrtovanju sprememb, 
poglejmo kontekst, v katerem delujemo danes. 

Spremembe se uresničujejo v globalnem merilu. Zrušil se je zid med Vzhodom in 
Zahodom. Premikamo se v smeri združene Evrope. V se več družb deluje tudi onkraj 
državnih meja. Recesija je prizadela veliko predelov sveta, zato se je potrebno 
soočiti z zmanjševanjem števila delovnih mest, saj delovne organizacije spreminjajo 
svojo strukturo in število osebja. Pričakujemo lahko, da bomo morali tokom delovne 
dobe opravljati več kot en sam poklic. 

Da se popolnoma prilagodimo večji tranziciji, četudi je to le navidezno rutinski 
dogodek, kot je zamenjava službe, potrebujemo do štiri leta. Povprečno obdobje, ki 
ga potrebuje delavec, da novo službo popolnoma obvlada, je približno dve leti. 
Tempo sprememb nas z lahkoto prehiti, tako da se moramo ponovno premakniti 
naprej , ne da bi sploh kdaj utegnili doseči popolno kompetenco. 

Dvomim, da lahko spremembe koga izmed nas pustijo popolnoma neprizadetega. 
Nekateri se veselijo izziva, drugi se bojijo posledic. Spremembe lahko sprejmemo 
kot dobrodošle, ali pa pustimo, da nam jih vsilijo. Malo verjetno pa je, da bomo 
imeli do njih nevtralen odnos. Večini torej razumevanje procesa spreminjanja in 
tranzicije koristi. Ko doživljamo normalne, a zaskrbljujoče reakcije na spremembe, 
nas kot posameznike to znanje lahko pomiri. Če pa nastopamo v vlogi managerjev, 
nam to znanje omogoči, da spremembe načrtujemo na manj stresen način za tiste, ki 
jih spremembe prizadenejo. 

Krivu lja kompetence 
Če bomo imeli dovolj časa, se bomo izvlekli iz procesa sprememb, ne glede na to, 

ali smo imeli srečo z odzivi drugih ljudi. Šli bomo skozi nekatere napovedljive faze. 
Poznavanje teh faz je lahko koristno samo po sebi, saj nas pomiri s tem, ko nam 
pokaže, da se vedemo na enak način, kot bi se večina drugih ljudi. Faze, ki j ih 
srečamo v večini primerov, prikazujemo na sliki 1 1 . 1  Krivulja kompetence. 
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Čas 

V začetni fazi smo nekaj časa dejansko videti otrpli. V vsiljenih spremembah, kot 
je odpuščanje delavcev, lahko temu stanju rečemu tudi šok. Potrebujemo nekaj 
časa, da se soočimo s spremembo in da svoja stara pričakovanja primerjamo z novo 
resničnostjo.  

Naša kompetenca pade, saj je videti, da korakamo na mestu in ne delamo ničesar 
- morda se niti ne trudimo plavati s tokom. Za to obstoji več razlag. Verjetno imamo 
premalo informacij o novi situaciji in ne vemo, kaj narediti. Morda se bojimo, da 
bomo naredili napako in naredili slab vtis. Strah pred neznanim se torej kaže kot 
paraliza. Morebiti pa nam preprosto primanjkuje motivacije, potrebne za uspešno 
uvajanje sprememb. 

Tudi v primeru sprememb, za katere se je sam odločil in jih načrtoval, psihološko 
zdrav človek potrebuje krajše obdobje, v katerem bo le izkušal novo situacijo. Šele 
nato lahko od njega pričakujemo, da stopi v akcijo. 

Zan ikanje 
Druga faza je faza zanikanja. Vedemo se, kot b i  bili naši vedenjski vzorci iz 

preteklosti še vedno ustrezni. V primeru, da smo se sami odločili za spremembo, 
upamo, da bodo veščine in znanje, ki jih posedujemo, še uporabni. Nekateri res 
bodo, kljub temu pa se zaradi zanikanja pojavijo problemi, saj se bojimo neuspeha 
in se razumsko prepričujemo, da bo to, kar je delovalo v preteklosti, delovalo tudi v 
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sedanjosti. Morebiti zaznavamo grožnjo, ki preti naši stopnji kompetence in veščin, 
zaradi česar neradi eksperimentiramo z novimi obnašanji. Lahko pa smo preprosto 
vezani na običaje ali sužnji navade. 

Morda se vam bo zdelo čudno, vendar v tej fazi ustvarjamo vtis, da bolje delujemo 
kot v prejšnji  fazi, to pa zato, ker začnemo uporabljati svoje veščine in znanje, kar 
ustvarja videz, da dosegamo določene cilje. Na žalost pa ne uporabljamo obnašanj ,  
povezanih s službo, ki jo sedaj opravljamo, kar začne postopoma postajati očitno. 
Ljudje začnejo dvomiti o našem stiku z realnostjo ali začnejo verjeti, da se namerno 
delamo neumne. Mi pa se svojega zanikanja ne zavedamo in se še naprej obnašamo 
na način, ki je bil v preteklosti uspešen. Le počasi dopuščamo svojemu obrambnemu 
sistemu, da oslabi, ter se začnemo soočati s potrebo po spremembi. 

Frustracija 
v tretji fazi se prebijamo skozi obdobje frustracije. Sedaj priznavamo potrebo po 

drugačnem obnašanju, ne vemo pa, kakšno naj bo to obnašanje. Frustracija se pojavi, 
ker se čutimo nekompetentne v svojih poskusih uporabe novih pristopov. In res, 
tudi drugi nas zaznavajo kot take, ko se mučimo z novimi veščinami, novim znanjem, 
novimi situacij ami . To seveda pomeni, da se le še bolj zavedamo svojih 
pomanjkljivosti. V nekaterih primerih svojo frustracij o usmerimo proti drugim ter 
poskušamo nanje zvaliti krivdo za naš položaj .  Tudi če smo se za spremembe sami 
odločili, morda sedaj krivimo druge za njihovo nezadostno pomoč, za neustrezni 
predhodni trening ter celo zato, ker nas niso posvarili pred težavami, s katerimi se 
sedaj soočamo. 

Naša frustracija postane še večja zaradi preobremenjenosti, ki jo povzroča naša 
pristna želja po učenju novih pristopov. Morda nas je hkrati še strah izgube statusa 
zaradi zmanjšane kompetence, oz. izgube virov osebne moči in socialne mreže. 

V tretji fazi se torej trudimo ugotavljati, kako se moramo spremeniti, katere veščine 
potrebujemo, katere kvalitete zahteva nova situacija. Tem stvarem posvečamo zelo 
veliko svojih misli. 

Sprejemanje 
V četrti fazi nastopi sprejemanje. Odpovemo se  naravnanostim in  obnašanjem, ki 

so bila v preteklosti udobna in uporabna. Razpolagamo z odgovori, ki smo jih 
pridobili v trelji fazi, ter lahko začnemo s postopkom prevzemanja novih vzorcev. V 
tej fazi začnemo s preizkušanjem novih načinov počenjanja stvari. Občasno se še 
pojavljajo trenutki frustracije, na primer takrat, ko svojih novih veščin ne zvadirno 
v zadostni meri, ali takrat, ko identificiramo še eno področje, kjer nam primanjkuje 
znanja. 

Faza sprejemanja v psihološkem pogledu predstavlja premik v naš osebni učni 
krog. Sedaj priznavamo resničnost svoje izkušnje. Priznavamo, da se nahajanlo v 
novi situacij i  in da potrebujemo nov zbir obnašanj . Pregledamo situacijo, jo  
primerjamo s preteklostjo ter ugotavljamo razlike. Razlike analiziramo ter razvijemo 
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okvire za razumevanje svojega trenutnega položaja. In nato začnemo z aktivnim 
eksperimentiranjem. 

V četrti fazi smo še vedno videti do neke mere nekompetentni. Trenutno namreč 
v spremenjeni situaciji ustvarjamo svojo novo identiteto. Čeprav smo sprejeli 
spremembe, se ob preizkušanju novih pristopov še vedno občasno pojavljajo težave. 

Razvoj 
Vse lepo teče, zato se premaknemo v peto fazo, fazo razvoja. Sedaj se osredotočimo 

na razvijanje veščin in znanja, ki ga zahteva nova situacija. Naše delovanje v 
spremenjenem okolju postaja vse bolj kompetentno. Odločamo se v zvezi z najbolj 
učinkovitimi tehnikami in jih vse bolj vešče tudi uporabljamo. Naše znanje je vse 
večje, v očeh drugih pa že nastopamo kot pravi strokovnjak na našem področju. 

�pl i kacija 
V šesti fazi preidemo k aplikaciji. Najpomembnejše v tej fazi je ,  da utrdimo svojo 

identiteto v svoji spremenjeni vlogi. Razvijamo svoje lastne poglede v zvezi s tem, 
kako je službo potrebno opravljati, kako se moramo povezovati z drugimi in kako 
se morajo oni z nami. Sami pri sebi razrešimo vprašanje svojega statusa, svojih 
prepričanj v zvezi s situacijo, ter svojega gledanja na organizacijo. Še posebej se 
potrudimo ugotoviti, kako se mi sami vklapljamo v novo shemo stvari. 

Dokončanje 
Ko vstopimo v sedmo fazo, smo blizu dokončanju. Spet se čutimo kompetentne 

in sproščene. Komaj se še zavedamo, da smo šli skozi tranzicijo. Popolnoma smo se 
vživeli v novo situacijo in je nič več ne primerjamo, z ugodnim ali neugodnim 
izidom, s položajem, v katerem smo bili pred spremembami. 

Če poskušamo na kratko strniti, smo šli skozi naslednje faze: 

1 .  !mobilizacija 

2. Zanikanje 

3.  Frustracija 

4. Sprejemanje 

5. Razvoj 

• naša kompetenca pade 
• navidezno ne naredimo ničesar, povlečemo 

se vase ali korakamo na mestu 
• naša kompetenca se navidezno dvigne 
• vedemo se, kot da se ni nič spremenilo in 

delamo isto kot prej 
• naša kompetenca ponovno pade 
• zavedamo se, da se moramo spremeniti, a ne 

vemo, kako 
• naša kompetenca se začne vzpenjati 
• začnemo raziskovati opcije, ki bi jih lahko 

uporabili v novi situaciji 
• naša kompetenca še naprej raste 
• razvij amo nove veščine in znanj a  ter 

postajamo kompetenten izvajalec 
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6. Aplikacija 

7 .  Dokončanje 

Uspešni na delu 

• utrjujemo kompetenco 
• nove veščine uporabimo v novi situaciji 
• kompetenca je na višku in je opazna 
• prestali smo tranzicijo in se na zavedni ravni 

s spremembo več ne ukvarjamo 

Lauren je delala kot nadzornica v tovarni elektronskih naprav, ki jo je prevzela 
veliko večja organizacija. Novo vodstvo je verjelo v hitro ukrepanje, zato je takoj 
napovedalo številne spremembe. Le te so predvidevale tudi zmanjšanje števila 
nadzornikov, zato je Lauren dobila novo zadolžitev kot pomočnica vodje nabavnega 
oddelka. 

Ko je prvič slišala za premestitev na drugo delovno mesto, je bila Lauren omotična. 
že takoj naslednjega dne se je morala preseliti v oddelek za nabavo, kjer je takoj 
začela z nadziranjem tamkajšnjega osebja. Delavci so dali Lauren jasno vedeti, da 
odgovarjalo nekomu drugemu, in ne njej . Že po nekaj dneh je bila Lauren frustrirana 
in jezna. Sele po treh tednih je sprejela dejstvo, da v bližnji prihodnosti ni bilo 
realnih izgledov za njen povratek na delovno mesto nadzornika. 

Ko je prišla do tega spoznanja, je lahko objektivneje razmislila o novi zadolžitvi. 
Odkrila je, da potrebuje usposabljanje. Pod mentorstvom vodje nabave se je Lauren 
začela učiti vrste novih veščin. Ker je že dobro poznala tovarno in njene izdelke, je 
bila prehodna doba relativno kratka. Že po treh mesecih je Lauren kompetentno 
opravljala naloge pomočnice vodje nabavnega oddelka. Še trije meseci pa so bili 
potrebni, da je Lauren prenehala s skritim sanjarjenjem o povratku na mesto 
nadzornika ter začela načrtovati svojo kariero na oddelku za nabavo (a to je druga 
zgodba . . .  ) .  

Cikl us i  razvoja 
Faze spreminjanja lahko bolje razumemo, če jih primerjamo z običajnimi fazami 

razvoja človeškega bitja. Teh faz je sedem, pojavljajo pa se ciklično skozi vse naše 
življenje. Poleg ciklusov, ki so uravnani v skladu z našo starostjo, se v našem življenju 
pojavljajo tudi krajši ciklusi, ki jih sprožajo specifični dogodki. Prvi polni ciklus se 
odvije v našem otroštvu. V vsaki fazi tega začetnega ciklusa moramo izpeljati 
določene "razvojne naloge". Le malo nas je pri tem v celoti uspešnih. Ko se kasneje 
v življenju pomikamo skozi ekvivalentno obdobje, imamo na razpolago še eno 
priložnost za rast, seveda pa tudi tvegamo, da ponovno izkusimo iste probleme, ki 
smo jih imeli prej . Na žalost se pogosto dogaja, da se ponovno poslužujemo strategij , 
ki so bile že v preteklosti neuspešne. 

Ta proces si lahko predstavljamo kot spiralo (slika 1 1 .2) .  Prvi popoln obrat 
dokončamo, ko izpolnemo 19.1eto starosti. Ko se v našem življenju pojavijo 
pomembni dogodki, se začnejo manjše spirale. Znotraj manjših spiral so lahko 
druge manjše spirale. Spomnite se ruske babuške; ko jo odpremo, v njej najdemo 
manjšo in ko to odpremo, še manjšo itd. Podobno je s spiralami. 

Če imamo smolo, se v našem življenju pojavijo spremembe v trenutku, ko se 
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nahaj amo na za nas neugodni točki glavne spirale. Lahko celo pride do niza 
sprememb, pri čemer vsaka sproži svojo lastno omejeno spiralo na prejšnji že 
obstoječi. Izguba službe lahko vodi v izgubo prijateljev, nova služba pa morda 
zahteva preselitev v drug kraj, kar lahko pomeni ločitev od družine in tako dalje. 
Kopičenje spiral pa stopnjuje stres. 

Nenadejana sprememba lahko hudo pretrese tudi tiste med nami, ki gredo skozi 
dobro fazo svojega življenja in se čutijo samozavestne in sposobne. Tudi prijetne 
spremembe lahko sprožajo nove spirale. Poroka, ki sovpade z napredovanjem, nov 
otrok v družini, zanimiv projekt, uspešno opravljen izpit in celo počitnice lahko 
spodbudijo nastanek majhne spirale. Če se več takih dogodkov nakopiči, lahko 
človek doživi stres zaradi prijetnih stvari. 

7 Prekroževanje 

4 Identiteta 

5 Spretnosti 

Slika 1 1.2 Ciklusi razvoja 

Faza 1 Biva nje 
Od rojstva pa  do starosti šestih mesecev potrebujemo le izkušnjo bivanja v svetu. 

Potrebujemo torej situacijo, v kateri se počutimo varne, zaželjene in ljubljene. Ta 
afirmacija mora biti prisotna, ne da bi kdo od nas zahteval, da se vedemo na določen 
način. V tej starosti nimamo sposobnosti, da bi se obnašali v skladu z željami staršev. 
Če ljudje okrog nas ne zmorejo ustvariti takega vzdušja, bomo zrasli s potrebo, da to 
fazo ponovno predelamo. V se dotlej pa bomo verjetno imeli težave v zvezi s 
prepričanjem o lastni pravici do obstoja. Le te se lahko kažejo v nesposobnosti 
sprostitve. 
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Faza 2 Raziskova nje 
v starosti od 6 mesecev do 18 mesecev predvsem želimo početi stvari. Začnemo 

z raziskovanjem predmetov z očmi, rokami in usti. Sčasoma postanemo vse bolj 
mobilni in se želimo premikati naokrog. Še vedno je zelo pomembno, da so ljudje, 
ki za nas skrbijo, v bližini, da se vsak hip lahko vrnemo; potrebujemo pa svobodo, 
da stvari počnemo samostojno. Če nas v tej fazi onemogočajo, se bomo kot odrasli 
ljudje bali vstopanja v nove situacije. 

Faza 3 Mišljenje 
Starostno obdobje od 18 mesecev do treh let, je  tisto, v katerem razvijamo 

sposobnost mišljenja. O rešitvah za posamezne stvari sami razmislimo in sprejemamo 
svoje lastne odločitve. Sami želimo odločati o tem, ali bomo oblekli topel plašč oz. 
ali se bomo igrali zunaj v dežju. Močno protestiramo, če nam hočejo odrasli vsiliti 
svoje odločitve. Če nam ne dovolijo, da razvijemo sposobnost mišljenja, bomo 
kasneje v življenju težko oblikovali svoja lastna stališča. 

Faza 4 Identiteta 
Od tretjega do šestega leta starosti gradimo svojo identiteto. Kdo želimo biti? 

Pomembno vlogo v tej fazi ima dejstvo, ali smo moški ali ženska, sprašujemo pa se 
tudi, za kakšen slog naj se odločimo. Bomo občutljivi ali trdoživi, lahkomiseini ali 
resnobni? Katera vloga bo naša, vloga policaja ali roparja, delavca ali postopača, 
voditelj a  ali sledilca? Brez jasnega občutka o lastni identiteti smo kot odrasli 
negotovi glede svoje vloge v življenju, ali pa nam naši okosteneli pogledi omejujejo 
potencialen razvoj . 

Faza 5 Spretnosti 
Ko dopolnemo šesto leto, smo pripravljeni preživeti naslednjih šest let med 

pridobivanjem spretnosti, potrebnih za preživetje v našem svetu. Opazujemo, kako 
se vedejo odrasli in posnemamo vse tisto, kar je v skladu z identiteto, ki smo jo 
izbrali. V tem obdobju tudi ponotranjimo celo vrsto prepričanj in vrednot, ki nam 
omogočaj o  strukturiran pogled na svet. Če nismo uspešni pri ponotranjanju 
pomembnih spretnosti oz.  vrednot, smo kot odrasli ljudje omejeni. 

Faza 6 I ntegracij a  
Ko dopolnimo 12  let pa je videti, kot da začenjamo znova kot majhni otroci, le da 

se tokrat premikamo enkrat hitreje .  Ko bomo stari 1 8  let, bomo končali s 
ponavljanjem naših prvih dvanajst let. Ob koncu tega obdobja bomo različne aspekte 
integrirali v neko celoto, nekaj podobnega torej , kot bi fasete naše osebnosti obdali 
s kožo. Če tega ne uspemo realizirati, ostanemo na nek način nepopolni, nedorasli. 
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Faza 7 Prekroževa nje 
Na tej točki začnemo proces prekroževanja vseh dosedanjih faz. Ko gremo skozi 

posamične faze, poskušamo poskrbeti za potrebe, ki jih prej nismo mogli zadovoljiti. 
Včasih opažamo sledove teh vsebin pri sebi in pri drugih. Nekomu na primer na 
splošno primanjkuje življenj skih veščin, nekdo drug pa se očitno ne zanese na 
svojo lastno presojo. Nekateri ljudje dajejo vtis nezrelosti, ali pa se nočejo lotiti 
novih nalog brez direktne supervizije. Nasprotno pa včasih naletimo na ljudi, ki 
pretirano kompenzirajo. Le ti na primer vztrajajo na tem, da težave rešujejo sami, ali 
pa imajo zelo· rigidne poglede v zvezi s tem, katere strategije pomoči so pripravljeni 
sprejeti. 

Sp i ra le  znotraj sp i ra l  
Opisala sem faze, kot se pojavljajo skozi mesece in leta. Rekla sem tudi, da imamo 

manjše spirale, ki jih sprožijo razni dogodki v našem življenju. Slika 1 1.3 prikazuje 
prav te. Te spirale lahko zaobjemajo mesece ali leta, lahko pa se iztrošijo v nekaj 
minutah ali urah. Ko boste brali o sledečem primeru, ne pozabite, da hkrati z vsemi 
drugimi spiralami, ki učinkujejo ob istem času, občutimo tudi vpliv glavne spirale, 
ki traja vse življenje. Posamični problemi se pomnožijo, ko se prekrivajo faze, v 
katerih imamo "nedokončane posle". Na srečo učinek pomnoževanja velja tudi za 
vse tiste faze, v katerih smo še posebej močni. 

* točke spremembe 

Slika 1 1.3. Spirale znotraj spiral 

Vzemimo vrsto spremembe, ki jo je doživela Lauren, in ki nas v doglednem času 
čaka skoraj vse: začetek nove službe. Ta dogodek sproži nastanek svoje lastne 
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spirale, ki se obdrži nekaj tednov. Od kompleksnosti našega dela je odvisno, ali jo 
bomo merili celo v mesecih. Spomnimo se, kdaj smo bili nazadnje v takem položaju. 
Zamislimo si na primer, da je nova služba na oddelku, ki je za nas popolnoma nov, 
da svojih novih sodelavcev ne poznamo od prej ter da bomo opravljali povsem 
drugačne naloge, kot smo jih doslej . 

Kaj se praviloma zgodi? Navadno nam na hitro pokažejo, kje stoji naša miza oz. 
kje bo naše delovno mesto. Nato nas peljejo na obhod in nam predstavijo nove 
sodelavce. Lahko nam pa tudi velijo, naj takoj začnemo z delom. V nekaterih 
primerih se moramo vključiti v uvajalen program oz. v program učenja veščin, 
preden se lahko sploh približamo mestu, kjer bomo delali. Kar se torej v večini 
primerov dogaja, nima skoraj nič skupnega z učinkovitim načinom ravnanja ob 
nastopu spremembe. Če kot model uporabimo cikluse razvoja, lahko napovemo, da 
bo zamenjava delovnega mesta sprožila svojo lastno spiralo. Kakšen bi torej bil 
idealni način postopanja, ki bi mu bilo dobro slediti? 

Kot prvo potrebujemo nekaj časa izključno zato, da smo. Kratek premor, da se 
preprosto navadimo dejstva, da smo na noven delovnem mestu. Pomirjenje, ko nam 
novi vodja  izrazi dobrodošlico in vidimo, da je vesel našega prihoda. Morda 
priložnost, da vsrkamo novo okolje, pogledamo skozi okno (če je), ter da v miru 
razložimo svoje osebne reči. Ne želimo si, da bi nas silili, naj začnemo z delom v 
istem trenutku, ko pridemo tja. Nekaj minut je morda vse, kar potrebujemo, da 
začutimo, da smo tam in da smo zaželeni. 

Druga stvar, ki jo potrebujemo, je čas za raziskovanje. To najraje počnemo z 
lastnim tempom. Potrebujemo dovoljenje, da se sprehodimo po zgradbi in se 
seznanimo s prostori in opremo. Morda si vzamemo tudi čas, da si ustvarimo miselno 
sliko mesta, kjer bomo delali. Hvaležni smo, če dobimo napotke, najraje pa se na 
obhod odpravimo kar sami, da si lahko vse pozorno ogledamo. Pomemben del tega 
raziskovanja je priložnost, da spoznamo ljudi in odkrijemo, kaj počnejo. V se je 
laže, če so delavce predhodno obvestili, da lahko pričakujejo nov obraz. 
Spoznavanje ljudi ne bi bilo tako zadovoljujoče, če bi nas na obhodu spremljali 
drugi in bi nam v kratkem času predstavili celo množico novih ljudi. 

Tretja stvar, ki jo potrebujemo, je priložnost, da o službi razmislimo na samem. 
Najbolje je, če nas vodja spodbudi, da to naredimo, ter nam tudi pove, da se lahko 
nato o svojih ugotovitvah pomenimo še z njim. Potrebujemo tudi vire informacij , 
kot so opisi dela in nalog, priročniki z navodili za posamezne postopke, navodila za 
opravljanje nalog. Radi tudi druge povprašamo o tem, kako gledajo na našo novo 
službo. Nihče izmed nas si ne želi šefa, ki bi nam ukazal, da moramo službo opravljati 
natanko tako, kot si on zamišlja. Želimo si vodje, ki bo odgovarjal na vprašanja in 
z zanimanjem prisluhnil našim idejam. 

Četrtič ,  lotimo se ustvarjanja svoje  lastne identitete na delu . V nekaterih 
organizacijah je za to poskrbljeno tako, da vodje in podrejeni izdelajo standarde 
dela. Verjeti moramo, da imamo vsaj v eni točki kontrolo nad tem, kakšni delavci 
bomo. Mnogim se potreba po samoodločbi zdi ustrezna le pri vodilnih delavcih, od 
katerih pričakujejo, da bodo imeli svoj lasten stil vodenja. Ta potreba pa je prav 
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tako pomembna tudi pri drugih vrstah dela. Če nam odrekajo pravico do te izbire, 
nam ne preostane drugega, kot da nejevoljno sprejmemo odločitev organizacije. 
Lahko pa se zgodi, da postanemo uporni. 

Petič, pripravljeni smo se naučiti veščin, potrebnih za opravljanje dela. Če 
organizacija pošlje delavca prezgodaj na tečaj usposabljanja, od tega ne bo imela 
polne koristi. Če hočemo od usposabljanja kar največ odnesti, moramo imeti jasno 
predstavo o samem delu ter o svoji osebni identiteti znotraj njega. Šele nato se 
lahko odločimo, kakšna znanja potrebujemo. V nasprotnem primeru se moramo 
zanesti na učitelja, da nam bo povedal, kaj potrebujemo, namesto da bi z njim 
partnersko sodelovali. Motivacija za učenje je veliko večja, če vemo, zakaj se učimo. 

Šestič, želimo strniti prejšnje faze. Ko se na delu lotevarno nalog, povezujemo 
svoje  prejšnj e  poskuse raziskovanja, sprejemanja  odločitev in učenja. Počasi 
začenjamo čutiti, da izvajamo delo tako, kot je treba. Sedaj lahko ponovno predelaino 
nekatere od zgodnejših faz, da pokrijemo tudi tiste dele, ki smo jih izpustili. Morda 
je še več ljudi, ki jih moramo spoznati. Sedaj, ko bolje poznamo organizacijo, se 
morda odločimo, da spremenimo svoj stil. Če nam preprečijo izvedbo teh popravkov, 
ne bomo nikoli dosegli svojega polnega potenciala. 

V sedmem koraku začenjamo fazo prekroževanja. Obdobje tranzicije med staro in 
novo službo je pri koncu. Sedaj se bomo ponovno premikali skozi posamezne faze, 
le da ne bomo več tako močno občutili njihovega vpliva. Učinek spirale se bo 
počasi izpel. Kmalu bomo pozabili, da smo zamenjali službo. Naše delovanje bo na 
vrhuncu vse dokler se ne bomo srečali z naslednjo spremembo. 

Obvladovanje sprememb 
Če smo n a  mestu vodilnega delavca, smo odgovorni za to, kako drugim vsilimo 

spremembe. Če združimo znanje o razvojnih fazah in znanje o fazah sprememb, 
dobimo jasne napotke glede tega, kako lahko ljudem in sebi olajšamo tranzicijsko 
obdobje. Tako lahko poskrbimo, da bodo spremembe, ki jih doživljamo, povzročile 
čim manj trpljenja. Tudi če ne delamo v vlogi managerja, se kdaj pa kdaj na nas 
obrnejo prijatelji ali sodelavci, ki preživljajo stres zaradi sprememb. Obstoji več 
načinov, kako lahko drugim ljudem pomagamo najti najlažjo pot po spirali. 

V fazi 1, imobilizacija/bivanje, ljudje, ki so jih prizadele spremembe, potrebujejo 
nekaj časa, da izkusijo spremembe. Potrebujejo tudi informacije, pa čeprav niso v 
stanju, da bi jih ponotranjili. V tej fazi koristi pristop neusmerjevalnega svetovanja 
- pustimo, da posameznik govori, mu pozorno prisluhnemo, mu vračamo ključne 
besede, tako da lahko bolje strukturira svoje misli. Koristno je tudi, če posamezniku 
svetujemo glede virov informacij , oz. mu nudimo pisne informacije, ki jih lahko 
obdrži in preuči kasneje. 

Faza 2, zanikanje/raziskovanje, je najbrž najtežja za tistega, ki bi rad pomagal. 
Če posameznik spremembe zanika, se z njim še pogovoriti ne moremo o njih. Kar 
potrebujemo, je potrpljenje, ki ga lahko tu pa tam pospremimo s previdnimi vprašanji 
v zvezi s posameznikovimi cilji in tehnikami, ki se nam v novi situaciji ne zdijo 
ustrezne. Ce smo v dvomu, bodimo raje tiho - priganjanje posameznika povede le še 
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globlje v zanikanje. Ne pozabimo, da je zanikanje nezavedno, kar pomeni, da se 
posameznik ne zaveda svojega početja. 

V fazi 3, frustracija/mišljenje, potrebujemo obilo strpnosti in dobre volje, še 
posebej če posameznik krivdo za svoj problem zvrača na nas. Sedaj je najbolj na 
mestu empatično poslušanje.  Osebi damo vedeti, da bi bili tudi sami jezni in 
frustrirani, če bi se znašli v njenem položaju. Spomnimo se, da empatija ni isto kot 
simpatija: razumemo, kaj posameznik občuti, a z njegove strani vseeno pričakujemo 
akcijo. Izogibajmo se skušnjave, da bi skupaj s to osebo zapadli v tarnanje čez kruto 
usodo. 

V fazi 4, sprejemanje/identiteta, se s posameznikom končno lahko začnemo 
pogovarjati o novi situacij i  in od njega pričakujemo, da prične z reševanjem 
problemov. Pripombe usmerjamo v to, da posameznik sam spozna, kaj mu je potrebno 
storiti. Prezgodnje nudenje prevelikega števila nasvetov ne bi bilo v skladu z 
njegovo potrebo, da sam ugotovi svojo identiteto v novi situaciji. 

S fazo 5, razvoj/spretnosti, se spopadamo precej laže. Sedaj je  svetovanje, 
mentorstvo, učenje na mestu, saj začenja posameznik pridobivati nove spretnosti in 
znanja. Če nič drugega, je sedaj bolj dojemljiv za pripombe, ki temeljijo na podobnih 
izkušnjah drugih. Sedaj lahko na primer rečemo: "Ko sem sam to naredil, je bilo 
tako in tako . . .  " V tej fazi lahko tudi koristi usposabljanje zunaj delovnega okolja ter 
stiki z ljudmi, ki lahko ponudijo ideje. 

V fazi 6, aplikacija/integracija, odkrijemo, da smo sedaj veliko bolj vpleteni kot 
v prejšnji fazi, ko smo morda posameznika poslali na tečaj usposabljanja na neko 
drugo lokacijo. Naša vloga sedaj predvideva, da posameznika opogumljamo ter ga 
podpiramo, ko začne nove spretnosti uporabljati v praksi. Ustrezno je tudi, da ga 
spomnimo na "stare" spretnosti, ki jih lahko koristno uporabi v novi situaciji .  

In končno nastopi faza 7, dokončanjelprekroževanje, ko posameznik naše pomoči 
ne potrebuje več, saj se je končno umestil v novo situacijo  in je pripravljen, da 
začne sam stati ob strani tistim, ki se soočajo s spremembami. 

Soočanje s spremembami  
Četudi imamo smolo, d a  delamo v organizaciji, kjer se ne znajo uspešno spopadati 

s spremembami, lahko vseeno veliko naredimo, da sami sebi pomagamo pri soočanju 
s spremembami. Osredotočimo se na svoje potrebe in pojdimo skozi faze, ki smo jih 
strnili v nadaljevanju. 

Faza l bivanje • 

Faza 2 raziskovanje • 

Faza 3 mišljenje • 

Faza 4 identiteta • 

Faza 5 spretnosti • 

potrebujemo zagotovilo, da so ljudje veseli 
naše prisotnosti 
potrebujemo njihovo potrpljenje, medtem ko 
iščemo svojo pot 
potrebujemo njihovo strpnost, ko preizkušamo 
svoje ugotovitve 
potrebujemo sprej emanje, ko definiramo 
svojo identiteto 
pripravljeni smo na mentorstvo in učenje 



Izziv sprememb 

Faza 6 integracija • potrebujemo podporo, ko zasedemo svoje 
mesto v novi situaciji 

Faza 7 prekroževanje • podamo se na pot 
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Ko bomo naslednjič prestajali obdobje sprememb, uporabimo naslednji seznam 
za identifikacijo načinov, kako zmanjšati stres v tranziciji, ki jo bomo sami doživljali. 
Na ta način se lahko tudi vsiljena sprememba spremeni v dragoceno in poučno 
izkušnjo. 

/mobilizacija/bivanje: vzemimo si čas, da se navadimo na idejo o spremembi. 
Poskrbimo, da bomo lahko nekaj časa sami s seboj. Načrtujmo načine, kako bomo 
poskrbeli zase in se sprostili - vroča kopel, najljubši TV program, sprehod v naravi. 

V mislih obnovimo svoje pretekle dosežke in se spomnimo, da smo resnično 
kompetentni. Načrtujmo druženje s tistimi prijatelji, ki jim naša družba ni bila 
odveč v času, ko smo bili zaskrbljeni zaradi sprememb. 

Zanikanje/Raziskovanje: zavedajmo se obstoja te faze. Težko si pomagamo v 
procesu, ki se v glavnem odvija zunaj naše zavesti. Bodimo pozorni na znake, ki nam 
kažejo, da se obnašamo, kot bi se nič ne spremenilo. Prosimo nekoga, ki ga spoštujemo 
in mu zaupamo, naj nam da povratno informacijo, če opazi, da postopamo neustrezno. 

Trenutne okoliščine aktivno raziskujmo. Pristopajmo k ljudem in jih sprašujmo. 
Uporabimo to obdobje kot stimulus za vzpostavljanje stikov z ljudmi, ki jih ne 
poznamo. Ne zamudimo priložnosti, da kaj počnemo, se česa novega lotimo in 
obiščemo kak zanimiv kraj. 

Frustracija! Mišljenje: priznajmo si, da stajeza in frustracija, kiju čutimo, nekaj 
povsem normalnega. Obdelujmo s pestmi blazino ali zabadajmo igle v lutko, namesto 
da bi drugim izrekli besede, ki bi jih kasneje obžalovali. Odločimo se za jizičo 
aktivnost, da damo duška svojim čustvom. 

Pogovorimo se z nekom, ki mu zaupamo, o tem, kako gledamo na svojo situacijo. 
Prosimo ljudi, ki so prestali podobne spremembe, naj nam povedo o svojih izkušnjah. 
Naredimo pisni načrt dogodkov, ki naj bi po našem mnenju sledili. 

Sprejemanje/Identiteta: počasi začenjamo sprejemati "življenje po spremembi ". 
Sprejmimo tudi dejstvo, da se bomo morali spremeniti tudi sami in glejmo na to kot 
na pomembno priložnost za rast. Izkoristimo ponujeno priložnost, da sami odločimo, 
kakšni želimo biti. 

Spomnimo se preteklih obdobij, ko smo bili manj učinkoviti, kot bi si bili želeli. 
Načrtujmo spremembe v našem ravnanju, s katerimi se bomo v prihodnosti izognili 
podobnim zablodam. Tu gre za začetek preostalega dela našega življenja: idealni 
čas da pogledamo, kaj je za nas res pomembno ter da preverimo, ali so se naše 
vrednote in prepričanja kaj spremenili. 

Razvoj/Spretnosti: pripravljeni smo si pridobivati nove veščine in znanje, 
potrebno za nadaljnje uspešno delovanje. Poglejmo okrog sebe in ugotovimo, kaj 
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se lahko naučimo od ljudi, ki so na novem področju uspešni. Kdo nam lahko služi 
kot vzor, h komu lahko gremo po nasvet, kako so drugi pridobili svoje strokovno 
znanje ? 

Preverimo, katero izobraževanje je v našem dosegu, tako na delovnem mestu kot 
zunaj. Pripravimo si razpored programov, ki jih potrebujemo. Spomnimo se, da 
morajo le ti pokrivati veščine, znanja ter njihovo uporabo v praksi. Razmislimo tudi 
o drugih oblikah učenja, npr. o projektih, prostovoljnem delu, samostojnem učenju. 

Aplikacija/Integracija: svoje nove veščine uporabljajmo modro. Spomnimo se 
odločitev, ki smo jih sprejeli v Jazi Identitete, o tem, kakšni bi se želeli pokazati 
drugim. Vsebine, ki se jih učimo, uporabimo znotraj svojega natančno definiranega 
okvira vrednot in prepričanj. Spremljajmo svoje napredovanje in se po potrebi 
odločimo za popravke. 

DokončanjelPrekroževanje: čestitajmo si. Sprostimo se in začnimo pomagati 
drugim, ki se spopadajo s spremembami. 
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Prejšnje poglavje je bilo predvsem namenjeno dogajanju ob velikih spremembah. 
Življenje pa je tudi polno manjših sprememb - tudi večje spremembe konec koncev 
sestavlja večje število manjših sprememb. Če želimo postati bolj učinkoviti v svojih 
odnosih z drugimi, se moramo naučiti spreminjati lastno obnašanje - in mnoge od 
teh večjih sprememb sestojijo iz niza manjših. 

Zadnje poglavje  govori o tem, kako lahko uporabimo nekatere koncepte 
transakcijske analize za resnično učinkovito izpeljavo majhnih sprememb. S pomočjo 
teh konceptov lahko izdelamo jasen akcijski načrt svojega razvoja in rasti. 

Akcijski načrt 
Celo takrat, ko spremembo načrtujemo, najdemo načine, da sami sebe sabotiramo. 

Nič novega, boste rekli. Pogosta tehnika, s katero poskrbimo, da se res ne bi nič 
spremenilo, je ne.lasen akcijski načrt. V tem primeru nikoli ne zvemo, ali smo dosegli 
cilj ali ga nismo. Ce se želimo temu izogniti, moramo spoznati kriterije za "resnične" 
cilje. Ti so: 

izmerljivost 
uresničljivost 

motivacija 

I zmerlj ivost 
Če hočemo poskrbeti, da bo naš akcij ski načrt vseboval izmedjive cilje, moramo 

odgovoriti na vprašanja, kot so: 

Kaj natančno načrtujem? 
Kako se bom obnašal? 
V kakšni situaciji (situacijah) ? 
S katerimi ljudmi? 
Kako bom to naredil? 
Kako bom vedel, da sem dosegel cilj? 

"Da bi se bolje razumel s Harryjem", ni dovolj specifično. Potrebujemo nekaj kot 
"Najmanj trikrat tedensko bi rad pet minut neobvezno klepetal s Harryjem o njegovih 
konjičkih". To nam pove kaj , kako, kdaj in s kom ter je izmerljivo - med tednom 
lahko preverimo, ali se bližamo zaželenemu cilju, tako da nam ne treba trikrat 
poklepetati s Harryjem v petek popoldne. 

Merjenje napredka je zelo pomembno. Ko sami sebi čestitamo za prve uspešno 
opravljene načrtovane korake, dobivamo potrebne ojačitve. Brez ustreznih meritev 
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se nam izmuzne zadovoljstvo, ki nam ga daje vedenje, da smo dosegli svoje cilje. 
Meritve potrebujemo tudi zato, da ugotovimo, kdaj smo spremembo vkomponirali 
v svoje običajno obnašanje. Tedaj se lahko premaknemo naprej proti novemu izzivu. 

U resn ič lj ivost 
Element uresničljivosti zahteva drugačno razmišljanje. Na primer: ali se zelo 

težko pogovarjamo s Harryjem? Če je to tako, ali je potem načrt, da večji del tedna 
ereživimo z njim, sploh realističen? Trije petminutni klepeti so verjetno uresničljivi. 
Ce bi si zastavili višji cilj ,  bi ga bilo prav gotovo veliko teže doseči. 

Cilje moramo izbirati tako, da so izgledi za njihovo dosego veliki. Če se že takoj 
na začetku lotimo najtežjega problema, to ni najboljši način, da si zagotovimo 
uspeh. Raje začnimo s stvarjo, ki jo dejansko lahko izpeljemo. Če se nam je prvič 
zdelo prelahko, lahko kasneje postanemo bolj ambiciozni. 

Uresničljivost je povezana z možnostjo vplivanja. Spremenimo lahko le svoje 
obnašanje, ne obnašanja drugih. Klepet s Harryjem je sprejemljiv cilj le, če smo 
prepričani, da se bo Harry hotel pogovarjati z nami. Ce pa je bolj verjetno, da bo 
odkorakal stran in nas ignoriral, cilj ni dosegljiv. 

Motivacija 
Potrebno je tudi, da ustvarimo ravnotežje med uresničljivost jo in motivacijo. Ali 

so izbrani cilji vredni našega truda? Ali predstavljajo zadosten izziv? Kakšen smisel 
ima akcijski načrt, če stvari niso pomembne ali so preveč enostavno izvedljive? Ce 
nam ne bi bilo težko nekajkrat na teden stopiti k Harryju in z njim poklepetati, bi to 
storili takoj po spoznanju, da bi s tem izboljšali najin odnos. Podobne stvari vendar 
ne zahtevajo akcijskega načrta: le ta je namenjen pomembnej šim vsebinam. 

Uresničevanje lahkih sprememb nam ne nudi velikega zadoščenja. Lotiti se 
moramo problema, ki za nas predstavlja resnični izziv. 

Le ta nam bo nudil spodbudo, da bomo vztrajali, sicer bomo ob uspešni izpeljavi 
načrta rekli le: "Pa kaj?" 

Cilj i  morajo biti motivacij ski tudi v smislu, da prispevaj o  k naši splošni 
učinkovitosti. Harryja bo ntorda prijetno bolje spoznati, a se ne bo izplačalo, če 
Harry v kratkem zapušča organizacijo (razen če ne želimo ohraniti stikov ali če nanj 
gledamo kot na poskusnega zajčka, na katerem testiramo svojo sposobnost 
vzpostavljanja stikov z drugimi). 

S lon i  i n  zajčki 
Pomemben je  tudi način, kako svoje cilje uokvirimo. Primerjajmo proces 

načrtovanja akcije in jedenje slona - zmoremo ga, če se ga lotimo z majhnimi grižljaji. 
SpreminjaIjie obnašanja in pristopov je lahko prav tako neprebavljivo, če je zalogaj 
prevelik. Ce najprej po malem zagrizemo v nekaj prednostnih področij , lahko 
jedenje slona razporedimo znotraj razumnega časovnega obdobja. 
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"Karkoli počneš, ne misli na zajčke ! "  Ko nam nekdo to reče, na kaj najprej 
eOmislimo? Praktično nemogoče je, da ne bi pomis1ili na zajčke, pa čeprav le bežno. 
Ce ne želimo, da nekdo misli na zajčke, mu moramo reči, naj misli na nekaj drugega, 
morda na slone ! 

Sindrom mislitilzajčki lahko navežemo na načrtovanje akcije. Če se osredotočimo 
na svoje slabosti, j ih bomo skoraj gotovo le še ojačili .  Namesto tega raj e  
identificirajmo alternativne cilje, ki bodo s svojim učinkovanjem izbrisali naše 
slabosti. Če bi se na primer radi otresli navade, da druge ljudi prekinjamo med 
govorjenjem, se usmerimo v to, da njihovim stavkom prisluhnemo do konca. Če 
želimo izboljšati odnos z neko osebo, se osredotočimo na stvari, ki so nama skupne. 
Nikoli ne smemo pristopiti k kjudem z mislijo: "Ne smem se razjeziti", sicer bomo 
storili prav to. 

Preprečevanje samosabotaže 
Zamisel o načrtovani akciji ni nova; prav tako niso novi kriteriji, ki smo jih 

našteli. Transakcijska analiza pa nam omogoči, da procesu načrtovanja dodamo še 
nekatere uporabne razsežnosti. pri tem imam v mislih predvsem koncepte notranjih 
ego stanj ,  pripoznavanj in gonil, ki predstavljajo dragocen okvir za preverjanje 
načinov izbire in strukturiranja ciljev. 

Notranja ego sta nja 
Koncept notranjih ego stanj nam omogoči bolj podrobno pretehtanje procesa 

sprejemanja odločitev, ki je prisoten v našem načrtovanju akcije. Naš Notranji Starš 
zastopa stališča in skladišči pretekle izkušnje, Vključno s spomini o tem, kako smo 
se mi in drugi obnašali v situacijah, podobnih tistim, ki jih sedaj pokriva naš akcijski 
načrt. Naš Notranj i  Otrok vsebuje pričakovana čustva v zvezi z doživljanjem 
okoliščin, predvidenih v akcijskem načrtu. Ta čustva so velikokrat pomešana z 
emocionalnimi spomini na nekdanje pripetljaje. Naš Notranji Odrasli logično 
razmišlja o naših načrtih, upošteva opcije  in posledice ter pretehtava verjetnosti 
uspeha. Če želimo uspešno doseči zastavljene cilje, mora med temi tremi ego stanji 
obstajati široko soglasje. 

Naš Notranji Starš želi preveriti, ali načrt sloni na zanesljivih precedensih, pa 
čeprav ne moremo najti popolnoma enakega spleta okoliščin. To ego stanje se 
aktivira tudi takrat, ko med iskanjem pravilnega načina ravnanja premišljujemo o 
svojem vrednostnem sistemu in prepričanjih. Logičnega načina ravnanja, ki ga 
izbere Notranji Odrasli, ne bomo uspeli prevesti v prakso, če ni v skladu z našimi 
vrednotami. Notranji Starš je tudi ego stanje, ki želi, da cilje zastavimo v izmerljivih 
rokih, tako da lahko preverimo, ali smo naredili, kar smo si zastavili. 

Naš Notranji Otrok prinaša energijo in navdušenje v načrte, ki se j ih veselimo in 
so nam kot pisani na kožo. To ego stanje nezavedno spodkopava odločitve, ki ne 
upoštevajo naših občutkov strahu ali tesnobe. To ne pomeni, da ne moremo izpeljati 
nobene od stvari, ki v nas vzbuja občutke nelagodja; pomeni le, da moramo uporabiti 
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vsebine drugih ego stanj, s katerimi pomirimo Notranjega Otroka ter mu zagotovimo, 
da bomo njegovo zaskrbljenost vzeli v obzir. Preden uresničimo stresno spremembo 
vedenja, je dobro, da načrtujemo kakšno sprostilno dejavnost. Lahko si tudi 
obljubimo nagrado, ki nas bo spodbudila, da v prizadevanja vložimo še več truda. 
Prav naš Notranji Otrok namreč poskrbi za to, da svoj trud vlagamo predvsem v 
dejavnosti, za katere imamo motivacijo. 

Notranji Odrasli si prizadeva najti dokaze, da je cilj dobro utemeljen. Nevarna 
plat tega ego stanja je, da nas usmerja le v logične rešitve in premalo upošteva naša 
resnična prepričanja in čustva. Če nam tako odzivanje preide v navado, lahko 
pomeni, da smo izgubili stik s svojimi temeljnimi motivacijami ter da delujemo 
podobno kot računalnik, saj ne posvečamo potrebne pozornosti vsem vidikom 
določene odločitve. Zgodi se tudi, da podcenjujemo odzive drugih ljudi, saj od njih 
pričakujemo, da bodo cenili logičnost naših dejanj , prav tako, kot jih cenimo mi 
sami. Notranji Odrasli poskrbi, da so naši cilji uresničljivi in realistični. 

Vzorci potrd itev 
Ko svoje vedenje spreminjamo v skladu s svojimi akcijskimi načrti, se spreminjajo 

tudi naši vzorci potrditev. Ko v svojem vedenju izvajamo občutne spremembe, si 
morda zaželimo več pripoznavanja, ali potrditev, da ojačimo svoje dobro počutje 
ob tem, ko vlagamo še več truda v doseganje sprememb. 

Koncept potrditev lahko vključimo v svoj plan akcije tako, da razmislimo o 
naslednjem: 

Kako sedaj dobivam potrditve ? Zakaj jih dobivam ? 
Katerih potrditev ne bom več deležen, če se spremenim ? 
Kako lahko nadoknadim primanjkljaj ? 
Kako lahko dobim dodatne potrditve/pripomavanje za spremembe ? 
Kako naj utrdim svoj uspeh ? 

Ne smemo pozabiti, da se ljudje zadovoljijo z negativnimi potrditvami, če nimajo 
na razpolago dovolj pozitivnih. Raje vidimo, da na nas vpijejo, kot da nas ignorirajo. 
Vedenja, ki jih sedaj želimo spremeniti, so nam morda zagotavljala stalno zalogo 
negativnih potrditev, saj so nam ljudje svoje nezadovoljstvo izražali na več različnih 
načinov. Vpeljava bolj veščega načina medosebnega delovanja lahko prepreči dotok 
negativnih potrditev, še preden začne delovati pozitivni vzorec potrditev. V tem 
primeru je dobro poskrbeti, da začasno dobivamo potrditve iz drugih virov. V času, 
ko razvijamo nove načine vzpostavljanja odnosov, lahko na primer preživimo več 
časa s prijatelji. 

Gon i la 
Načrtovanje sprememb vedenja je za vsakega človeka stresno dejanje, zato se v 

naše akcijske plane rada prikradejo gonila in nam preprečijo, da bi izkoristili prednosti 
delovnih stilov. 
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"Pohiti !"  se pojavi, ko se hočemo v naglici lotiti vsega naenkrat. Akcijski plan, ki 
ga izdelamo, vsebuje veliko postavk, in vse je potrebno izpeljati v najkrajšem času. 
Posledica je, da spremembe izvedemo le površinsko, zato iz njih ne uspemo izvleči 
vseh koristi. Velikokrat pa se tudi zgodi, da prenaglo izberemo svoje prioritete in 
spregledamo pomembna področja, ki bi se jim morali posvetiti. 

"Bodi popoln!" pride na plano, ko si prizadevamo sestaviti popoln akcijski načrt 
z ustreznimi prioritetami in veliko količino detajlov v zvezi s tem, kako bomo 
udejanjali spremembe. To nam vzame toliko časa, da pravzaprav nikoli ne uspemo 
načrta do konca pripraviti. To gonilo se lahko pokaže tudi tako, da je vsak posamičen 
cilj zelo kompleksen, zato bi rabili ure in ure za njegovo uresničitev, nikoli pa 
nimamo na razpolago dovolj časa, da bi se ga lotili. 

"Ustrezi!" od nas zahteva, da iščemo odobravanje ljudi za vse, kar počnemo. Zelo 
verjetno je, da bomo povprašali sodelavca, kakšen naj bo naš akcijski načrt. Če 
sodelavec modro odkloni, isto vprašanje postavimo prijateljem ali družinskim 
članom, oziroma se ponovno posvetujemo z vodjo. Naša želja je, da nam prioritete 
postavi nekdo drug, saj jih sami najbrž ne bi ustrezno izbrali. Najbrž pa nas tudi 
skrbi, da bomo druge vznemirili, če se odločimo spremeniti svoje vedenje. 

"Potrudi se" pomeni "poskusi, a ne bodi uspešen". Veliko stvari se z navdušenjem 
lotimo, a jih nikoli ne pripeljemo čisto do konca. Zelo verjetno je torej , da bo v 
našem akcijskem planu mrgolelo dobrih idej , ki jih tudi bomo začeli uresničevati, 
le da nas bodo sredi poti začele dolgočasiti. Imeli bomo več ciljev, tako da se bomo 
lahko selili od enega do drugega vsakič, ko bo pretila nevarnost, da enega od njih 
tudi zares dosežemo. Izdelava akcijskega načrta nas bo najbrž dolgočasila, zato 
bomo začeli eksperimentirati z alternativnimi različicami ter tako sami sebe spravili 
na stranski tir. Morda bomo celo začeli preoblikovati sam proces načrtovanja. 

"Bodi močan!" nas sili v nepopustljivost. Vedno ostajamo mimi in ne kažemo 
čustev. Pravzaprav sploh ne razumemo, zakaj potrebujemo akcijski načrt, saj nismo 
pripravljeni priznati, da imamo slabosti. Še posebej dobro se obnesemo, ko se je 
potrebno spoprijeti s krizno situacijo, in ne potrebujemo pomoči drugih. Godmjaje 
bomo sicer spravili skupaj par slabo povezanih stavkov, da zadovoljimo šefa, zelo 
pa se potrudimo, da nam ni treba sprejeti dej stva o obstoju kakršnihkoli 
pomanjkljivosti. Ne moremo si zamisliti, zakaj naj bi se želeli spremeniti, ko že tako 
ali tako vse obvladamo. 

Preverimo svoje akcijske načrte in poiščimo sledove gonil. Nato razmislimo, 
kako bi bilo potrebno preoblikovati cilje, da se izognemo pastem. 

Kako načrte spremen imo v a kcijo 
Preverjanje ego stanj nam zagotavlja uravnovešene izbire, upoštevanje potrditev 

nas spomni, da moramo v svoje načrte vključiti opogumlj anje in ojačenje, 
usmerjanje pozornosti v gonila pa nam pomaga ugotoviti značilne načine, kako 
sami sabotiramo lastna prizadevanja. 

Drug pomemben element, ki ga je potrebno vzeti v obzir, je izbira situacij ,  v 
katerih bomo uresničevali svoje akcijske načrte. Učenje novih načinov vedenja v 
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odnosih z drugimi je podobno učenju vožnje s kolesom; v obeh primerih gre za 
pridobivanje spretnosti, ki jih prej nismo imeli. Ko smo se prvič tega lotili, nismo 
preprosto sedli na kolo in se odpeljali. Šli smo skozi proces učenja ločenih dejanj, 
sčasoma smo pa postali sposobni izvajanja več teh funkcij naenkrat. 

Najprej smo se naučili vrteti pedale dovolj energično, da smo lahko ohranili 
ravnotežje. Dokler tega nismo začeli pravilno izvajati, smo najbrž nekajkrat padli. 
Bili smo dovolj pametni in smo za vajo izbrali mirno lokacijo, ne prometne ceste. 
Ko smo delali napake, nas torej ni mogel povoziti avtomobil. Ko učimo ljudi novih 
veščin, prav tako potrebujemo mirno lokacijo. Pazljivo moramo torej izbrati okolje, 
v katerem bomo izvedli spremembo. Novega obnašanja raje ne uporabimo vpričo 
ljudi, ki nam lahko škodijo, vsaj do tedaj , ko bomo dovolj vadili in pridobili dovolj 
samozavesti, da ne bomo izgubili ravnotežja. 

Morda se nam bo zgodilo, da naš novi pristop ne bo imel učinka, ki smo ga 
načrtovali . Celo nam se bo zdel nepristen. Gotovo se nam bo zazdelo, da je 
nepovezan, nelogičen. Na kolesu smo rabili precej časa, preden smo lahko vrteli 
pedale, pazili na promet, dajali znake z rokami, se pravilno ustavljali, ne da bi na 
hitro skočili s sedla. Podobno je z veščinami. Celotno sekvenco zaokrožimo tako, 
da ocenimo situacijo, določimo zaželeni rezultat, ustrezno delujemo ter uskladimo 
telesno govorico, ton in vsebino, medtem ko se odzivamo na človeka, ki nam stoji 
nasproti. Da bi vse to lahko storili uspešno in brez oklevanja, potrebujemo veliko 
vaje. 

Prav ta potreba po usklajevanju je lahko vzrok, da je naše vedenje videti napihnjeno 
in izumetničeno. Gre za normalne težave, ki pomenijo le to, da smo na dobri poti pri 
uresničevanju pomembnih sprememb vedenja. Ostre robove lahko omili le vaja. 
Kot smo že prej omenili, je koristno, če posamične vadbe vnaprej načrtujemo. Ne 
pozabimo, da bodo tudi naši prvi poskusi v "resničnem svetu" izgledali izumetničeno 
in da se morda ljudje ne bodo odzivali v skladu z našimi pričakovanji. Uprimo se 
skušnjavi, da bi kar odnehali - vztrajajmo in veščine se bodo kar naenkrat strnile v 
zaključeno celoto. 

Na koncu pa še svarilo. Ljudje imamo nesrečno navado, da vidimo, kar 
pričakujemo, da bomo videli (in slišimo, kar pričakujemo, da bomo slišali) . Ko 
spremenimo obnašanje, naj nas ne preseneti, če se bodo drugi ljudje odzivali, kot če 
bi še vedno počeli isto, kar smo vedno počeli. Bodimo na to pripravljeni in ne 
odnehaj mo. 

Spomnim se, da sem pred leti delala s sodelavcem, ki je vedno kritiziral moje 
zamisli. Zato sva se redno prepirala. To je trajalo nekaj mesecev, nato pa sem sama 
začela delati na drugem projektu, zaradi česar sem sodelavca srečevala le redko. In 
ob vsakem srečanju sva se sprla. 

Nekega dne pa sem opazila, da se je nekaj spremenilo. Najini pogovori, ki so bili 
že tako redki, so se mi naenkrat zazdeli napihnjeni in izumetničeni. Končno sem 
razumela, kaj se je dogajalo. Sodelavec me ni več kritiziral. Namesto tega mi je 
začel postavljati vprašanja, poslušal je moje odgovore in pozitivno komentiral 
moje delo. Jaz pa sem se še vedno hotela prepirati z njim! 
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V svojih pričakovanjih sem bila tako trmasta, da sem potrebovala še tri srečanja, 
preden sem ugotovila, kaj se je dogajalo. Takoj ko mi je to uspelo, sem spremenila 
svoj odziv na njega in po tistem sva imela nekaj zelo prijateljskih in konstruktivnih 
pogovorov. 

Nauk te zgodbe je, da moramo biti v svojih odzivih na druge ljudi pozorni in 
odprtih misli. Sama sem se še vedno odzivala po starem vzorcu, kot če bi me sodelavec 
še vedno kritiziral, še dolgo časa potem, ko se je on spremenil. On je na srečo 
vztrajal, prav lahko pa bi bil lahko iz razočaranja prenehal s svojimi prizadevanji. 
Ko se torej z nekom ne razumemo, večkrat preverimo svoje vedenje in vztrajajmo 
pri spremembah, za katere smo se odločili. 

Želim vam vse najboljše na vaši osebni poti k večjemu samozavedanju, širšim 
možnostim izbire in pristnejši bližini z ostalimi ljudmi. 
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v 
Ce vas j e  vseb i na  knj ige  pr iteg n i l a ,  
va m svetujem še  s ledeče nas love : 

"What do you say after you say Hello?", Eric Beme, Corgi 1975 - če vas zanima, 
kaj je imel povedati ustanovitelj transakcij ske analize. 

"I'm aK, you 're aK", Thomas Harris, Pan, 1973 - odličen uvod v vrsto idej 
transakcijske analize. ki so jih razvili v 60.letih. 

"Bom to Win", Muriel James in Dorothy Jongeward, Signet 1978 - eno izmed 
zgodnejših del TA, ki je še zmeraj zelo priljubljeno in je poljudno napisano. 

"Scripts people live", Claude Steiner, Bantam Books, 1975 - govori predvsem o 
skriptu in različnih oblikah, v katerih se pojavlja. 

''TA today", Ian Stewart in Vann Joines, Lifespace Publishing - novejša knjiga, ki 
nam nudi pregled kompletnega programa uradnega uvodnega izobraževalnega kurza 
TA. 

"Becoming the way we are", Pamela Levin, Health Communications Inc 1988 -
Pam nam razloži razvojni ciklus in k temu doda še napotke za obravnavo razvojnih 
vsebin. 

"The trans action al manager", Abe Wagner, Prentice-Hall. 1 98 1  - s posebnim 
poudarkom na delu managerjev. 

"The road less travelled", M Scott Peck, Rider, 1988 - odlična knjiga o naši 
potrebi, da smo si blizu z drugimi ljudmi. 

"Gifts from Eykis", Wayne Dyer, Pocket Books, 1983 - zabavna knjiga, ki nam 
pokaže neumnost nekaterih "človeških slabosti". 

"Your erroneous zones", Wayne Dyer, HarperPerennial, 199 1  - uspešnica z napotki 
o tem, kako se osvobodimo omejitev, ki smo si jih sami določili. 

"Pulling your own string s" in "The sky's the limit" - še dve knjigi Wayna Dyerja, 
ki sta trenutno razprodani, a vredni vaših prizadevanj, da si j ih vseeno poskušate 
priskrbeti. 
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S lova r 

A 
aplikacija - 157 - Šesta faza na krivulji kompetence; način, kako se odzivamo po 

spremembi. 
avtonomija - 3 1  - Brez skripta; ko se resnično zavedamo sedanjosti in vemo, da 

imamo na razpolago alternativne načine ravnanja, ter ko se sproščeno vederno. 

B 
bivanje - 159 - Prva faza v ciklusu razvoja; ko moramo vedeti, da smo dobrodošli, ne 

da bi se nam bilo treba izkazati. 
bližina - 1 27 - S tem izrazom označujemo način preživljanja časa v odprti, zaupni, 

pristni povezavi z drugimi. 
Bodi močan! - 92, 171  - Eden od petih značilnih delovnih stilov ali gonil; pomeni, 

da smo mirni v krizni situaciji, a dajemo vtis, da smo brez čustev. 
Bodi popoln - 89, 17 1  - Eden od petih značilnih delovnih stilov, ali gonil; pomeni, 

da posvečamo veliko pozornosti detaj lom, a da zaradi potrebe po natančnem 
prevetjanju zamujamo roke. 

Brcni me - 123 - Ime psihološke igre; ponavljajoče se nekoristno zaporedje interakcij 
z drugimi. 

brezpogojne potrditve - 102 - Enota pripoznavanja, ki jo posredujemo le zato, ker 
oseba "obstaja", se pravi, da ji ni potrebno storiti ničesar, da bi si potrditev 
"zaslužila". Brezpogojne potrditve so navadno povezane s tistimi vidiki osebnosti, 
ki niso vezani na rezultate posameznikovega dela, npr. družino, smislom za humor. 

c 
ciklusi razvoja - 158 - Ciklus faz v razvoju, ki vodi v odraslost in ki se potem 

ponavlja skozi vse življenje; ponavlja se tudi v krajših obdobjih, ki so povezana 
s pomembnimi spremembami v našem življenju: bivanje, raziskovanje, mišljenje, 
identiteta, spretnosti, integracija, prekroževanje. 

D 
Da, ampak . . . - 1 19 - Ime psihološke igre; ponavljajoče se, nekoristno zaporedje 

interakcij z drugimi. 
dejavnosti - 126 - Pomeni v tem primeru preživljanje časa z drugimi v prijetnih 

dejavnostih, brez ciljev, ki temeljijo na delu. 
delo - 126 - Izraz tu uporabljam za označevanje načina preživljanja časa skupaj z 

drugimi v dejavnostih, ki so usmerjene v določene cilje. 
delovni stili - 86 - Zbir petih načinov dela, od katerih ima vsak svoje prednosti in 

pomankljivosti; ko smo v stresu jih poznamo tudi pod imenom gonila, saj takrat 
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pridejo do izraza v glavnem pomankljivosti. Delovni stili so naslednji: Pohiti ! ,  
Bodi popoln ! ,  Ustrezi ! ,  Potrudi se ! i n  Bodi močan! 

dokler - 152 - Eden od procesnih skriptov; temelji na prepričanju, da se ne smemo 
zabavati, dokler ni delo v celoti opravljeno. 

dokončanje - 1 57 - Končna faza na krivulji kompetence; način, kako se odzivamo 
po spremembi. 

dovoljenja - 149 - Prepričanje, ki ga v življenju potrebujemo, da izpolnemo svoje 
življenjske potenciale; "zdravilo" proti prepovedim in pripisovanju (npr. "v redu 
je, da si uspešen, kar vzemi si čas") 

dramski trikotnik - 1 1 8 - Ta diagram kaže tri vloge, ki jih ljudje prevzemajo, ko 
igrajo psihološke igre: Preganjalec, Reševalec in Žrtev. 

E 
ego stanja - 5 1  - Imenujemo jih tudi osebni stili; pet načinov interakcije ali transakcije 

z drugimi, pri čemer lahko vsak stil uporabljamo pozitivno ali negativno: 
Nadzorujoči Starš, Negujoči Starš, Odrasli, Prilagojeni Otrok, Naravni Otrok (glej 
tudi Notranja Ego Stanja). 

egogram - 60 - Ta način prikazovanja ego stanj odraža količino časa, ki ga preživimo 
v posarničnem ego stanju. 

F 
frustracija/mišljenje - 156, 1 64 - Tretja faza na krivulji kompetence; način, kako se 

odzivamo po spremembi. 

G 
gonila - 87 - Nekoristne plati posamičnih delovnih stilov; prisilni načini vedenja, ki 

so bolj opazni v stresnih situacijah;  tem gonilom pravimo "Pohiti !" ,  "Bodi 
popoln !", "Ustrezi !", Potrudi se !"  in "Bodi močan !". 

identiteta - 160 - Četrta faza v ciklusu razvoja; ko se moramo odločiti, kdo smo, 
kakšni nameravamo biti kot oseba, kot delavec, kot starš itd. 

igre - 1 27 - Točnejši naziv je "psihološke igre": nezavedno programirani načini 
obnašanja, ki se končajo v ponavljajočih se interakcijah z drugimi, katerih rezultat 
so negativna izplačila. 

Imam te ! - 12 1  - Ime psihološke igre; ponavljajoče se nekoristno zaporedje interakcij 
z drugimi. 

imobi1izacija  - 155 - Prva faza na krivulji kompetence; način, kako se odzivamo po 
spremembi. 

integracija - 160 - Šesta faza v ciklusu razvija; ko strnemo zgodnejše aspekte našega 
razvoja. 

izključitev - 1 39 - Ko enega ego stanja dosledno ne uporabljamo. 
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izmenjave potrditev - 1 04 - Način, kako si "izmenjavamo" potrditve, na primer, ko 
izrečemo kompliment nekomu, ki nam ga je pravkar izrekel nam, ali ko uporabimo 
zmerljivko, ko je nekdo do nas neprijazen. 

izplačila - 46, 1 5 1  - Končen negativen rezultat miselne ali vedenjske sekvence, ko 
se na nek način počutimo slabo; lahko je povezan s koncem igre, s sekvenco 
mini skripta, ali s samim skriptom. 

J 
JANOKTINOK - 23 - Okrajšava za Jaz nisem OK, ti nisi OK. 
JANOKTOK - 22 - Okrajšava za Jaz nisem OK, ti si OK. 
JAZ NISEM OK, TI NISI OK - 23 - Prepričanje, da smo sami in drugi na nek način 

nezadostni, izgubim/izgubiš; ena od življenjskih pozicij ali oken v svet. 
JAZ SEM OK, TI NISI OK - 23 - Prepričanje, da smo boljši od drugih; zmagami 

izgubiš; ena od življenjskih pozicij ali oken v svet. 
JAZ NISEM OK, TI Sl OK - 22 - Prepričanje, da so drugi boljši od nas; izgubim/ 

zmagaš; ena od življenjskih pozicij ali oken v svet. 
JAZ SEM OK, TI Sl OK - 25 - Prepričanje o sebi in drugih, ki vključuje vzajemno 

spoštovanje, pristop zmagamIzmagaš; ena od življenjskih pozicij ali oken v svet. 
JOKTINOK - 23 - Okrajšava za jaz sem OK, ti nisi OK. 
JOKTOK - 24 - Okrajšava za Jaz sem OK, ti si OKo 

K 
kanali komunikacije - 70 - Načini, kako komuniciramo s pomočjo različnih 

kombinacij ego stanj oz. osebnih stilov. 
karo nagnjenj - 26 - Diagram, ki predstavlja tri ravni, na katerih delujemo: prepričanja, 

vedenje in čustva. 
komplementarne transakcije - 72 - Medosebna interakcija, ko so uporabljena ego 

stanja komplementarna, se pravi, da se na nek način ujemajo, tako da se pogovor 
nadaljuje, kot se je začel (pozor: ni vedno koristno nadaljevati s pogovorom, npr. 
takrat, ko se sogovornik vede nerazumno). 

kontaminacije - 141 - Ko prevlada naš Notranji Starš ali Otrok, mi pa mislimo, da 
delujemo iz Notranjega Odraslega; ko smo pod vplivom predsodkov in fantazem, 
a verjamemo, da smo racionalni. 

kontraskript - 150 - Navidezno brezskriptno vedenje, ki dejansko temelji  na vsebini 
skripta; kaže se kot gonilo, oz. kot nekoristna plat našega delovnega stila. 

krivulja kompetence - 1 54 - Diagram, ki kaže spremembe ravni kompetence po 
spremembi, in faze, skozi katere gremo: imobilizacija, zanikanje, frustracija, 
sprejemanje, razvoj , aplikacija, dokončanje. 

kupončki - 47 - Natančnejši izraz je psihološki kupončki - način, kako zbiramo 
"slabe" občutke in jih lepimo v album, s katerim bomo kasneje opravičili naše 
vedenje. Podobno kot če zbiramo odrezke ali kupončke in nato zahtevamo 
"nagrado" ( na primer ko se zaradi več primerov jeze zaradi slabe postrežbe 
naposled znesemo nad prvim prodajalcem, ki ga srečamo). 
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M 
Malica - 1 17 - Ime psihološke igre; ponavljajoče se nekoristno zaporedje interakcij 

z drugimi. 
mišljenje - 160 - Tretja faza v ciklusu razvoja; ko si moramo ustvariti svoje mnenje. 
miniskript - 44- Kratka sekvenca (lahko le nekaj sekund), v kateri začnemo z 

umišljenim prepričanjem, da moramo ravnati na določen način; ko nam spodleti, 
se počutimo manjvredne; lahko vključuje element, ko krivdo za svoj neuspeh 
naprtimo drugim; sekvenca lahko vodi k končnemu izplačilu v obliki občutkov 
obupa. 

N 
Nadzorujoči Starš - 57 - Eno od ego stanj ali osebnih stilov, s katerim razpolagamo 

v interakciji z drugimi; če ga ustrezno uporabljamo, je ta stil odločen; če neustrezno, 
postane gospodovalen in avtokratski. 

Naravni Otrok - 53 - eno od ego stanj, ali osebnih stilov, s katerimi razpolagamo v 
interakciji z drugimi; če ga ustrezno uporabljamo, je ta stil prijatelj ski, ustvarjalen 
in radoveden; če ga uporabljamo neustrezno, je nezrel in pretirano čustven. 

negativne potrditve - 101 - Enota pripoznavanja, ki ojačuje pogled na svet, v katerem 
nekdo ni OK. 

Negujoči Starš - 56 - Eno od ego stanj ,  ali osebnih stilov, ki so nam na razpolago v 
interakciji z drugimi; če ga ustrezno uporabljamo, je to stanje skrbno; če ga 
uporabljamo neustrezno, postane dušeče in drugim ljudem preprečuje, da bi 
razvijali svoje lastne spretnosti. 

NEKNOK - 21 - Okrajšava za "Nekdo tukaj ni OK"; posplošenje za vse tri nekoristne 
žiVljenjske pozicije oz. okna v svet. 

nikoli - 152 - Eden od procesnih skriptov; temelji na tem, da nikoli ne dobiš tistega, 
kar želiš. 

notranja ego stanja - 62 - Zbir treh notranjih sistemov shranjevanja in predelave 
podatkov, s pomočjo katerega izkušamo in razumevamo svet: Notranji Starš, 
Notranji Otrok, Notranji Odrasli. 

Notranji Odrasli - 170 - Notranje ego stanje, ki ''vsebuje'' naša prepričanja in vrednote 
in "skladišči" naše doživljanje drugih ljudi ter njihove "kopije". 

Notranji Odrasli - 65 - Notranje ego stanje, v katerem predelujemo vse, kar se dogaja, 
prevetjamo s pomočjo Notranjega Starša in Otroka, tehtamo opcije in se odločamo, 
kako se bomo odzivali na dogodke. 

Notranji Otrok - 62, 169 - Notranje ego stanje, ki "vsebuje" naše trenutne čustvene 
odzive in "skladišči" naše spomine na nekdanje situacije. 

o 
obrat - 1 20 - Trenutek v psihološki igri, ko "igralca" zamenjata vlogi (npr. ko 

Reševalec postane Preganjalec). 
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ODLOČI SE - 141  - Začetne črke elementov v procesu strukturiranega sprejemanja 
odločitev: Ozavesti potrebo, Določi cilj ,  Lovi informacije, Očrtaj strategije, 
razČleni možnosti, Izberi, So vsa ego stanja prisotna?, Evo, odločitev je tu. 

odpisovanje - 1 30 - Proces, v teku katerega nevede "spregledamo" nekatere vidike 
situacije ali sposobnosti sočloveka; odpisujemo lahko na štirih nivojih: stimuluse 
(kar se dejansko dogaja), pomene (da to predstavlja problem), rešitve (da se stvari 
lahko razrešijo) in sposobnosti (da posameznik lahko v zvezi z njimi nekaj ukrene). 

odprt konec - 1 52 - Eden od procesnih skriptov; temelji na tem, da po doseženem 
cilju ne vemo, kaj storiti; 

Odrasli - 58 - Eno od ego stanj, ali osebnih stilov, s katerim razpolagamo v interakciji 
z drugimi; če ga ustrezno uporabljamo, je to stanje logično, če ga uporabljamo 
neustrezno, postane preveč analitično. Glej tudi Notranjega Odraslega. 

okna v svet - 20 - Skupek načinov, kako zaznavamo svet; kot bi gledali skozi okna, 
ki imajo vgrajena specifična prepričaI1ja; imenujemo jih tudi življenjske pozicije. 

Okrivitev - 45 - Pozicija na miniskriptu, ko druge krivimo za polom (naš ali njihov) 
pri poskušanju usklajevanja vedenja z našimi nerealističnimi pričakovanji. 

operativna podoba skupine - 1 12 - Tretja stopnja miselne slike, ki si jo ustvarimo o 
skupini, ko si v mislih tolmačimo relativne pozicije vodje/sledilcev znotraj 
skupine. 

osebni stili - 50 - Imenujemo jih tudi ego stanja;  pet načinov interakcije,  ali 
transakcije,  z drugimi, pri čemer vsak stil lahko uporabljamo pozitivno ali 
negativno: Nadzorujoči Starš, Negujoči Starš, Odrasli, Prilagojeni Otrok, Naravni 
Otrok. 

Otrok - Ego stanje: glej Prilagojeni Otrok, Notranj Otrok, Naravni Otrok. 

p 
podobe skupin - 109 -Miselna slika, ki si jo o skupini ustvarimo v glavi; razvije se 

v štirih fazah: začasna, prirejena, operativna in prilagojena podoba skupina. 
podoba - 109 - Miselna slika skupine, ki jo imamo v glavi; razvije se v štirih fazah: 

začasna, prirejena, operativna in prilagojena podoba skupine. 
pogojne potrditve - 1 02 - Enota pripoznavanja, ki obstoji le "pod pogojem", da 

nekdo nekaj naredi; navadno gre za pripoznavanje za opravljeno delo, izgled itd. 
Pohiti - 88, 171 - Eden od petih delovnih stilov ali gonil; pomeni, da moramo vse 

opraviti hitro, vendar v naglici delamo napake. 
potem - 1 52 - Eden od procesnih skriptov; temelji na prepričanju, da moramo za 

užitek kasneje plačati. 
potrditve - 1 00 - Enota človeškega pripoznavanja: katerikoli način, kako damo 

drugi osebi vedeti, da priznavamo njen obstoj ; potrditev je lahko pozitivna ali 
negativna, pogoj na ali brezpogojna, in se lahko razlikuje po intenziteti. 

potrditveni vzorci - 103 - Individualni vzorec potrditev, ki j ih dajemo in prejemamo 
na splošno ter v specifičnih skupinah ljudi, kot so družina, prijatelji, sodelavci v 
službi. 
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Potrudi se - 9 1 ,  1 7 1  - Eden od delovnih stilov ali gonil; pomeni, da vložimo veliko 
navdušenja v posamične poskuse, vendar usmerimo pozornost v nove stvari še 
preden dokončamo projekt, s katerim se trenutno ukvarjamo. 

pozitivne potrditve - 101  - Enota pripoznavanja, ki ojačuje Jaz sem aK, ti si aK 
pogled na svet. 

"pravila" v zvezi s potrditvami - 107 - Skupek umišljenih pravil, ki nam preprečujejo, 
da bi prosto dajali oz. prejemali potrditve. 

Preganjalec - 1 1 8  - Vloga v dramskem trikotniku; eden od načinov, kako se lahko 
vedemo med igranjem psiholoških iger; gre za psihološko vlogo, ki je ne smemo 
mešati z realnimi preganjalci. 

Pregon - 1 17 - Ime psihološke igre; ponavljajoče se nekoristno zaporedje interakcij 
z drugimi. 

prekrižane transakcije - 74 - Interakcija med ljudmi, v kateri uporabljena ego stanja 
niso komplementarna, se pravi, da se ne ujemajo, zato je pogovor na nek način 
pretrgan (pozor: taka transakcija je lahko koristna, če z njo prekinemo nekoristno 
interakcijo) . .  

prekroževanje - 161  - Končna faza v ciklusu razvoja; dokončali smo ciklus in smo 
pripravljeni začeti znova. 

prepovedi - 147 - Element skripta; nekaj , kar verjamemo, da nam je prepovedano 
početi (na primer ne odrasti, ne bodi uspešen). 

prikrite transakcije - 75 - Interakcija med ljudmi, ki "pod površjem" vsebuje še eno 
sporočilo. 

prilagojena podoba skupine - 1 1 3 - Končna stopnja miselne slike, ki si jo ustvarimo 
o skupini, ko jo spoznamo in smo razrešili vprašanja o vodstvu; ta podoba skupine 
je potrebna, da lahko nadaljujemo z delom v skupini. 

Prilagojeni Otrok - 55 - Eno od ego stanj , ali osebnih stilov, s katerimi razpolagamo 
v interakciji z drugimi; če ga ustrezno uporabljamo, je to ego stanje spoštljivo; če 
ga neustrezno uporabljamo, postane podrejeno, uporno ali introvertirano. 

pripeti z elastiko - 63 - Proces, med katerim skočimo v preteklost in pridemo nazaj ,  
ne  da bi  se  tega zavedali; podoživljanje preteklega dogodka, kot če  bi  se  vršil 
sedaj, ali preigravanje obnašanja neke druge osebe iz preteklosti, kot če bi to bilo 
naše obnašanje v sedanjosti. 

pripisi - 148 - Element skripta; značilnost, ki nam jo "pripišejo" ostali, tako da 
zrastemo v prepričanju, da moramo biti takšni, kot oni pravijo (npr.nerodni, brihtni) . 

prirejena podoba skupine - 1 1 1  - Druga stopnja miselne slike, ki si jo oblikujemo o 
skupini, ko spoznavamo ljudi 

procesni skripti - 152 - Vsebine naših nezavednih življenjskih planov in kratkih 
ponavljajočih se sekvenc našega obnašanja; vsebin je šest: nikoli (ne boš dobil, 
kar želiš); vedno (moraš početi isto stvar); dokler (ne morem se zabavati, dokler ni 
vse delo končano); potem (za užitke boš plačal kasneje); spet in spet (se približaj 
cilju, a ga ne doseži); odprt konec (ne vem, kaj naj počnem potem, ko sem uresničil 
načrt). 

psihološke igre - 1 1 7 - Nezavedni prograrnirani načini obnašanja, ki se končajo s 
ponavljajočimi se interakcijami z drugimi, kar vodi v negativna izplačila. 
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psihološke zbirke nagradnih kupončkov - 4 6  - Način, kako shranimo "slabe" občutke, 
da kasneje opravičimo svoje  obnašanje; podobno je zbiranju odrezkov ali 
kupončkov, da pridobimo pravico do "nagrade" (npr. dovolj primerov jeze zaradi 
slabe postrežbe "opraviči" dejstvo, da se spozabimo z naslednjim prodajalcem, s 
katerim imamo opravka). 

R 
raziskovanje - 160 - Druga faza v ciklusu razvoja; ko moramo raziskovati in 

samostojno početi stvari. 
razvedrila - 1 25 - Način preživljanja časa z drugimi med neobveznim klepetom. 
razvoj - 1 57 - Peta faza na krivulji  kompetence ;  način, kako se odzivamo po 

spremembi. 
rešetke, ki nas ločijo od asertivnosti - 39 - Prepričanja, dejanja in ojačevanja, ki 

tvorijo zaprt, samoojačujoči se ciklus. 
Reševalec - 1 1 8  - Vloga v dramskem trikotniku; način, kako se obnašamo med 

igranjem psihološke igre; gre za psihološko vlogo, ki je ne smemo mešati z 
resničnimi reševalci. 

reketi - 34 - Obnašanje, ki na nek način manipulira z ljudmi, podobno kot v 
zaščitniških reketih, le da se dogaja zunaj naše zavesti; nadomestek za pristne 
emocije; vsakdanji, običajen odziv, ki problema ne razreši. 

reketni sistem - 38 - Način, kako ohranjamo svoje nekoristno, a običajno vedenje; 
sestoji iz zategnjene zanke prepričanj, ki vplivajo na naše obnašanje. Le to vpliva 
na reakcije drugih, iz česar sledi, da se naša prepričanja še bolj utrdijo. 

rituali - 1 25 - Način preživljanja časa v ritualiziranih interakcijah, kot je na primer 
izmenjava pozdravov; v ritualih vsaka oseba "ve", kaj od nje pričakujejo, da bo 
rekla. 

s 
skript - 144 - Nezaveden življenjski plan, ali zgodba, ki jo izberemo v otroštvu in je 

rezultat naše lastne interpretacije interakcij , ki jih imamo z ljudmi v naši okolici, 
še posebej starši oz. drugimi posamezniki, ki za nas skrbijo. 

spet in spet - Eden od procesnih skriptov; temelji na tem, da nalogo opravimo skoraj 
do konca, a je nikoli ne dokončamo. 

sprejemanje - 156 - Četrta faza na krivulji kompetence; način, kako se odzivamo po 
spremembi. 

spretnosti - 160 - Peta faza ciklusa razvoja; pripravljeni smo pridobiti veščine, ki jih 
potrebujemo. 

Starš - Ego stanje: glej Nadzorujoči Starš, Notranji Starš, Negujoči Starš. 
strukturiranje časa - 124 - zbir načinov, kako preživljamo čas: umik, rituati, razvedrilo, 

delo, dejavnosti, psihološke igre, bližina. 
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T 
TA - 14 - Okrajšava za Transakcijsko Analizo. 
transakcija - 72 - Interakcija med ljudmi 
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transakcijska analiza - 14 - Zaokrožena celota teorij in tehnik, ki jih združuje enotna 
filozofija in ki so usmerjene v razumevanje človeškega vedenja ter v razvijanje 
avtonomije in skupnosti interesov. 

Tuljenje - 123 - Ime psihološke igre; ponavljajoče se nekoristno zaporedje interakcij 
z drugimi. 

u 
Ubogijaz - 123 - Ime psihološke igre; ponavljajoče se nekoristno zaporedje interakcij 

z drugimi. 
umik - 124 - Način preživljanja časa, ko se fizično ali psihološko osamimo. 
Ustavitev - 45 - Pozicija  v miniskriptu, kjer se počutimo manj vredne zaradi 

nesposobnosti, da bi svoje vedenje uskladili s svojimi nerealističnimi pričakovanji. 
Ustrezi ! - 90, 171 - Eden od delovnih stilov ali gonil; radi bi videli, da nas imajo 

ljudje radi, vendar jih nismo pripravljeni ustrezno izzvati. 

v 
vedno - 152 - Eden od procesnih skriptov; temelji na prisili, da vedno počnemo iste 

stvari. 

Z 
začasna podoba skupine - 1 10 - Prva stopnja miselne slike, ki si jo ustvarimo o 

skupini, preden spoznamo vse njene člane. 
zanikanje - 155 - Druga faza na krivulj i  kompetence; način kako se odzivamo po 

spremembi. 
Zavrnitev - 121  - Ime psihološke igre; ponavljajoče se nekoristno zaporedje interakcij 

z drugimi. 

ž 
življenjske pozicije - 20 - zbir načinov doživljanja sveta, kot bi gledali skozi okna, 

v katera so vgrajena specifična prepričanja; imenujemo jih tudi okna v svet. 
Žrtev - 120 - Vloga v dramskem trikotniku; način, kako se obnašamo med igranjem 

psiholoških iger; gre za psihološko vlogo, ki je ne smemo zamenjati z resničnimi 
žrtvami. 
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Julie Hay je zbrala modele, ki jih psihoterapevti uporabljajo po celem svetu, poiskala izraze, ki jih 

lahko vsakdo razume, ter jih povezala s specifičnim dogajanjem na delovnem mestu. Z navajanjem 

primerov iz široke palete delovnih sredin, nam pokaže, kako s pomočjo teh teorij razložimo 

dinamike med posamezniki ter bolje izberemo načine, kako se bomo odzivali. Da bi razširila našo 

zbirko opcij, nas Julie povede skozi dej avnosti, usmerjene v večje samozavedanje, ter nam tako 
pomaga pri odstranjevanju nekoristnih vzorcev iz naše preteklosti in nadomeščanju le teh z 
novimi, bolj domiselnimi načini razmišljanja, čustvovanja in vedenja. 

Knjiga temelji na transakcijski analizi (TA). TA je postala zelo popularna v 70.letih z uspešnicami 
"Games People Play", ''I'm OK you're OK" in "Bom to Win". Od tedaj se je vseskozi razvijala in 
sedaj vključuje veliko novih konceptov. Obstoji tudi mednarodno združenje TA, ki združuje člane 

iz 60 držav. Transakcijska analiza s svojo edinstveno kombinacijo akademsko priznanih teorij in 
do uporabnika prijaznega žargona še naprej predstavlj a  odličen okvir, ki ljudem pomaga pri 
razumevanju človeške narave. 

V več kot 40 letih je Julie Hay nabirala izkušnje najprej kot "navadna" uslužbenka, nato kot 
nadzornica, vodilna delavka, sindikalistka, učiteljica in svetovalka. Julie nam torej lahko postreže 
s primeri iz industrije, j avnega sektorja, lokalnih in centralnih vladnih ustanov. Danes je Julie 

mednarodno priznana strokovnjakinja, ki že več kot 20 let uči TA v Evropi, Avstraliji, Indiji, Aziji, 

Severni, Srednji in Južni Ameriki. Juliina sposobnost, da nam kompleksno prikaže kot enostavno, 

se pokaže v enostavnih korakih, ki bodo na naše delovno mesto prinesli koristne učinke TA. 

Poleg pričuj oče knjige je Julie Hay avtorica sledečih knjig: 
Transactional Analysis for Trainers, McGrow-Hill, 1 992, Sherwood 1 996 
Transforrnational mentoring:  Creating developmental Alliance for Changing Organizational 
Cultures, McGraw-Hill, 1 995 

Developmental Alliance: A Guide to Mentoring, SherwoodILocal Government Board 1 996 
Action Mentoring, Sherwood, 1 997 





Ali želite povečati vpliv vašega usposabljanja?
Ali potrebujete pomoč drugim, da izboljšate odnose in timsko delo?

Ali ste vključeni v ustvarjanje zdrave organizacĳske kulture?

Ta knjiga vam bo pomagala natančno in kompetentno uporabljati vrsto TA-konceptov. V
dostopnih okvirih, ki ustrezajo organizacĳskim kontekstom, razdeli široko paleto teorĳ.
Vsebuje inovativne pristope in praktične smernice za uspešno izvajanje.

Vsebuje dostopne in praktične dejavnosti, to knjigo:

• opisuje uporabo TA in prikazuje, kako lahko TA poveča učinek vašega usposabljanja
• preučuje pomembna vprašanja in metode, potrebne za uspešno izvedbo tehnične pomoči
• Vključuje poglavja, posebej zasnovana za povečanje učinkovitosti trenerja
• odpravlja mite o TA in pojasnjuje prednosti analize za krepitev odnosov
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Julie Hay je svetovalec za psihološko inteligenco. Www.psychologicalintelligence.com Julie
je bila izvoljena za predsednico mednarodnih in evropskih združenj za tehnično pomoč ter
ustanovitelja in ustanovitelja predsednika Inštituta za razvojno pomoč v Združenem
kraljestvu. Po uvedbi izraza "developmental TA" leta 1995, da bi razlikovala svoj pristop iz
psihoterapĳe, Julie zdaj vodi Mednarodni center za razvojno pomoč. www.icdta.org, ki
zagotavlja usposabljanje za druge, ki želĳo pridobiti poklicne kvalifikacĳe v razvojnem
inženirskem načrtu. Julie je mednarodno akreditiran trener in nadzorni analitik na področju
organizacĳskega in izobraževalnega področja.

Julie ima več kot 40 let izkušenj v industrĳi, javnem sektorju, lokalni in nacionalni vladi. Učila
je TA več kot 25 let v vzhodni in zahodni Evropi, Avstralĳi, Indĳi, Azĳi, Severni, osrednji in
Južni Ameriki. Poleg kvalifikacĳ s področja tehničnih kvalifikacĳ je mednarodno licencirana
kot NLP (Neuro jezikovni programirni trener) in ima podiplomske kvalifikacĳe za vodenje in
za raziskovanje sposobnosti vodenja in ocenjevanja. Julie je bila ustanoviteljica in
predsednik 2006-8 Evropskega mentorja in svetovalni svet. www.emccouncil.org
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