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I. Uvod 
 
Velikokrat slišimo reči – majhni otroci, majhni problemi, veliki otroci, veliki problemi. O 
tem se definitivno da razpravljati. Naj se še tako zavzeto ukvarjamo sami s sabo 
oziroma z drugimi na naše otroke res ni dobro gledati kot na problem. Kot pravimo v 
coachingu razumeti sebe pomeni razumeti druge. Če izhajam iz te trditve, se vse 
začne pri nas samih. Kose začnemo globlje raziskovati se lahko zavemo, da smo 
lahko v pomanjkanju energije, mogoče nismo ekološki pri porabi časa....In mogoče se 
to odraţa na otroku. 
Zakaj bi čakali,da naši otroci dopolnijo 40 let in so nesrečni? Ali ni bolje, da jih 
energetsko opremimo za vodilne vloge v ţivljenju? Zakaj bi  jim dovolili, da razvijejo 
slabe navade? Ali ni bolje, da jim pomagamo pri razvoju moči? Otroci, ki se naučijo 
upravljati svoja čustva in dobre interakcije z drugimi, lahko z veseljem ţe od samega 
začetka ţivijo uspešno in izpolnjujoče ţivljenje. Dati svojemu otroku priloţnost v 
ţivljenju,  to je tisto, kar pomeni starševstvo. 

Otroci so rojeni v ţivljenje nedolţni in odvisni. Njihova okolica določi njihovo 
dojemanje sveta. Vsak starš na svetu si ţeli za svoje otroke da bi bili srečni." Tudi če 
pravijo: "Hočem, da je dober v šoli",če ga nadalje izprašujemo na koncu pridemo do 
sreče. 

Filozofija je zelo preprosta zaznati kdaj so otroci nesrečni. To ustvarja neposredni 
pritisk na vse odrasle, ki zanje skrbijo. Ker moramo učiti naše otroke matematiko in 
pismenost, in poudarjati vrednost  akademskih doseţkov, večina pri tem pozabi, da je 
njihova sreča končni cilj. V zadnjih 30 letih se svet je začel preusmerjati v smeri 
čustvene inteligence. Ţivljenjski Coaching je dober način upravljanja in nadgrajevanja 
čustvene sposobnosti otrok. 

 
 
Vsebina seminarske naloge obravnava načine in postopke, ki jih uporabimo pri 
coachingu otrok v vseh starostnih obdobjih. Otroci  takoj po rojstvu zaznavajo okolico, 
z razvojem njihovih čutil se ta sposobnost zaznave veča. 
V prednatalnem obdobju je primerno, da se starši pripravijo na prihod otrok v smislu 
zavedanja, da bodo prav oni v največji meri oblikovali novo rojeno osebo s svojim 
zgledom. Znanja, ki so primerna za uporabo pri vzgoji niso prirojena ampak v veliki 
meri pridobljena z učenjem. Starši v vzgojnem procesu sooblikujejo osebnostne 
značilnosti otroka, zato je dobro, če se zavedajo, da njihove slabe navade postajajo 
tudi navade njihovih otrok. 
 
Otroci skozi svoj čustveni razvoj pogosto prihajajo v konflikt s sami s seboj in s tem 
tudi z okolico. Takšne situacije jim niso jasne, zato se največkrat odzovejo 
iracionalno.Namen naloge je poiskati izzive, ki so značilni za posamezna 
življenjska obdobja. 

 
 
 
 



Coaching otrok v vseh starostnih obdobjih 

 

Anton Urbanija Stran 5 
 

 

1. Kratka predstavitev teme  
 

 

 

Značaj ali karakter pomeni v človeku nekaj stalnega in nespremenljivega, osebnost 
pa je spremenljiva. Značaj nam je po naravi dan, osebnost pa sami oblikujemo in 
izpopolnjujemo. Zato je značaj s svojimi ugodnimi in neugodnimi naravnavami v 
človeku „enoten“, osebnost pa ni vedno enotna. Čim bolj se človek predaja ţivalskim 
nagnjenjem v sebi, premaguje svoje veličinske nagone, ki teţe v nadutost ali 
samokritiko in očitke vesti, tem bolj se razodeva dvojnost, razklanost med naravo, ki 
se kaţe v človekovih lastnostih in duhom. 

Po dr. Antonu Terstenjaku se osebnost od osebe loči po značaju.  Na primer kdor je 
nepošten, sebičen in suţenj svojih strasti ni več osebnost temveč zgolj značaj, 
seveda slab.  

 
Najdragocenejše darilo, ki ga lahko starši, učitelji in vzgojitelji podarijo otrokom, je 
dobra vzgoja. Osnovna namena dobre vzgoje sta omogočiti otroku, da zraste v 
samostojno, samozavestno in odgovorno osebo, ki bo znala poskrbeti zase in za 
druge, ter prebuditi v njem občutek za lepoto, radost in svetost ţivljenja. To je 
zahtevna in čudovita naloga, ki terja precej pozornosti, srčnosti in ustvarjalnosti, a 
nas nanjo ţal nihče zares ne pripravi. 
 
V seminarski nalogi raziskujem moţnosti uspešnejše vzgoje otrok s pomočjo 
nekaterih coaching orodij in prilagojenim programom coachinga za otroke in starše. 
Cilj je uspešno premagovanje ovir in izzivov na poti odraščanja potomcev od njihovih 
najbolj ranljivih do najbolj problematičnih ţivljenjskih obdobij. 
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Orodja in koncepti coachinga, ki jih uporabljam v seminarski nalogi: 
 
 uspeh= potencial – motnja 
 kolo ravnoteţja 
 prepričanja 
 omejujoča prepričanja 
 postavljanje meja 
 izraţanje kritike 
 postavljanje SMART cilja 
 navade 
 sposobnosti 
 model SCS in STOP 
 matrika nujno pomembno 
 vizualizacija 
 identiteta: kdo sem in kdo sem še lahko? 
 Atribucijski slogi 
 model SCORE 

 
 
 
 

2.1.Harmonija družine 
 

»Največ dobrega lahko stori oče svojim otrokom tako, da ljubi njihovo mater.« Ta 
misel sicer zveni logično, vendar  seveda ni res, da je vsa odgovornost za čustveno 
blagostanje v druţini na očetovih plečih. Dinamika medsebojih vplivov v druţini je 
zelo kompleksna zadeva, saj vsak njen član  prispeva svoj deleţ  k ustvarjanju 
druţinskega vzdušja. Levji deleţ pa vsekakor prispevata oče in mati. Kakšen bo njun 
prispevek je odvisno od tega, v kakšnih druţinah sta sama odraščala, kako 
zadovoljna sta s svojim ţivljenjem, kako se vedeta drug do drugega in seveda do 
otrok. 
 
Na druţinsko vzdušje, v katerem odraščajo otroci, oče ne vpliva samo s svojim 
odnosom do samih otrok, temveč je izjemno pomemben tudi njegov odnos do 
sporoge, ki je zelo pomemben del druţine. Velja seveda tudi obratno. Veliko dobrega 
bo mati storila svojim otrokom, če se bo trudila razumeti, spoštovati in ljubiti 
njihovega očeta, ne da bi pri tem pozabila nase. Vsak najprej začne pri sebi.   
 
Namesto tihega pričakovanja, da se bo partner pričel vesti v skladu z našimi ţeljami 
in predstavami o skupnem ţivljenju, se raje vprašajmo, kaj samo lahko spremenimo v 
odnosu do svoje boljše polovice in tako prispevamo k bolj harmoničnim odnosom v 
druţini. 
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Sistem med seboj povezanih posod 
Odnos med zakoncema je pomemben za zdrav čustveni razvoj otrok, ker na čustveni 
ravni druţina deluje kot sistem med seboj povezanih posod. Posode predstavljajo 
posamezne druţinske člane, voda v posodi čustva, vezne cevi pa čustvene vezi med 
druţinskimi člani. To pomeni, da druţinski člani drug na drugega vplivajo tako z 
izraţanjem svojih čustev kot tudi z njihovim prikrivanjem oziroma »tlačenjem«. 
 
Če se starša razumeta in spoštujeta, bodo tudi otroci deleţni sreče in zadovoljstva 
svojih staršev, ki bosta nehote izţarevala iz njiju. 
 
 
Ko se starša vpričo otrok  prepirata, se običajno pri otrocih pojavi hud strah. Strah jih 
je razdiralne moči jeze ali celo sovraštva, ki se ob tem sprošča in zastruplja druţinsko 
čustveno vzdušje, katerega del so. Ob tem strahu pa se pojavlja še strah, da se 
bosta starša ločila. Otroci so navezani na oba starša in se podzavestno bojijo, da 
bodo ostali brez enega od njiju. 
 
Pri nekaterih otrocih se lahko pojavi hud občutek krivde, ker odgovornost za 
nerazumevanje med starši prevzamejo nase.  Kakorkoli ţe, kreganje vpričo otrok 
prestavlja zelo hudo breme za razvijajočo se neţno otroško duševnost in lahko v njen 
pusti sledi strahu in občutkov krivde. 
 
Če starša prikrivata svojo jezo in nezadovoljstvo, se to nezavedno odraţa na otrocih. 
Otroci postanejo nezadovoljni in se pogosto jezijo, ker nevede izraţajo tisto, kar 
starša tlačita. Tako so otroci nemalokrat barometer stanja v druţini. 
Seveda ni nujno, da je v ozadju vedno odnos s starši. Se vam je kdaj zgodilo, da ste 
prišli iz sluţbe s potlačeno jezo do svojega šefa ali sodelavca in kot zanalašč so prav 
tisti dan bili otroci nemogoči? 
 
Prepiri in zmerjanje vpričo otrok pušča hujše posledice kakor tlačenje čustev, čeprav 
za otroke ni dobro ne eno ne drugo. Dokler gre za nezavedni vpliv, otrok ne ve, kaj se 
pravzaprav dogaja in zakaj je nezadovoljen. Ko otrok vidi, da se starša kregata in da 
se ne marata, potem se ţe obstoječemu nezavednemu bremenu pridruţi še strah, 
občutek krivde ali še kaj drugega. Ni nujno, da se bo strah tudi navzven kazal kot 
strah. Lahko se kaţe kot nezadovoljstvo, potrtost, jeza, pomanjkanje samozavesti in 
podobno. Pri različnih otrocih se torej enako ali podobno ozadje lahko navzven kaţe 
zelo različno. Pogosto so ti načini izraţanja zelo podobni načinom, ki jih uporablja 
roditelj istega spola, od katerega se tudi otroci podzavestno učijo svoje spolne vloge. 
 
Če starša v boju drug z drugim skušata vplesti  in na svojo stran pridobiti otroke, je 
mera res polna, saj so otroci takrat popoloma razdvojeni. Ţal pri ločitvah to ni redek 
pojav, ker sta starša tako zaslepljena z lastno bolečino, da se sploh ne zavedata, kaj 
s tem povzročata svojim otrokom. Otrok se znajde v hudi stiski, saj se mora odločati 
med zelo pomembnima osebama v svojem ţivljenju. 
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Učinku med seboj povezanih posod se torej ne moremo izogniti, ker gre za dinamiko 
medsebojnega delovanja, ki je del vsakega razmerja. Smiselno je razmisliti, kako 
lahko ta sistem izkoristimo za bolj urejene in ljubeče odnose. 
 
V principu je zadeva preprosta, čeprav običajno ni lahko izvedljiva. Začeti je treba pri 
sebi in temeljito raziskati svoj deleţ odgovornosti.  
Vsak naj se iskreno vpraša, kaj je tisto, kar sam, zavedno ali nezavedno, oddaja 
v sistem povezanih posod, ki mu pravimo družina. 

 
Prispevek vsakega posameznika so njegove misli, čustva, besede in dejanja, skozi 
katere se ponavadi kaţe njegov odnos do posameznih članov druţine kot celote. 
 Za odzive na miselni, čustveni in telesni ravni pa smo, to velja predvsem za odrasle 
posameznike, najbolj odgovorni mi sami, ne glede na obnašanje drugih druţinskih 
članov. Kdor to zares spozna, se zaveda, da bo prek sistema povezanih posod 
največ lahko prispeval k druţinski harmoniji prav s spreminjanjem sebe oziroma 
svoejga odnosa do druţiskih članov ter bo opustil nerealna pričakovanja in jalove 
poskuse spreminjanja drugih. 
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2.2.Vzgoja otroka 
 
Represivna in permisivna vzgoja 

Današnja vzgoja je nekakša mešanica trde in mehke vzgoje, kar pomeni, da so meje 
včasih nepravično postavljene. Včasih jih tam, kjer bi morale biti, preprosto ni. Toda 
meje so le ena plat medalje pri zgodbi o vzgoji. Za zdrav osebni razvoj potrebuje 
otrok le dve stvari, ljubezen in meje. 
 
Koalicija ljubezni in omejitev 

Vzgoja je najbolj učinkovita če starša vanjo vnašata ljubezen in red. Za ljubezen in 
toplino ponavadi laţje poskrbijo matere. Za red in disciplino pa očetje, kar seveda ni 
pravilo. Čeprav je v naši zavesti zasidrano skrito prepričanje, da je postavljanje meja 
bolj moška zadeva, izraţanje ljubezni, neţnosti in topline pa bolj ţenska stvar, je 
dobro, da se vsak starš pri sebi uči razvijati in vnašati v vzgojo oba elementa. 
 
Ljubezen lahko izraţamo kot toplino, skrbost, podporo, naklonjenost, pozornost, 
neţnost, bliţino....Starševska ljubezen prebuja v otroku dva pomembna občutka: 
občutek lastne varnosti in občutek lastne vrednosti.  
 

 
 
Besedna in nebesedna sporočila starševske ljubezni si otrok na nezavedno ravno 
prevaja kot starši me imajo radi, sem pomemben in vreden ljubezni. 
Če otrok ni deleţen starševske toplie in ljubezni, si misli, da ga starši ne marajo in ne 
sprejemajo zares. Počuti se ogroţenega in na različne načine poskuša pridobiti 
pozornost in naklojenost staršev. Nekateri otroci nergajo, drugi zboiljo, tretji so 
pretirano prizadevni ali kako drugače poskušajo ugajati staršem.  Tako otrok, 
namesto, da bi se skozi igro sproščeno posvetil spoznavanju sveta okoli sebe, porabi 
veliko energije za pridobivanje starševske pozornosti in naklojenosti. 
 
Nekateri starši  imajo zaradi svoje preteklosti precejšnje teţave pri izraţanju čustev 
naklonjenosti, a to še ne omeni da ne marajo svojih otrok. Če bi zmogli o tem odkrito 
spregovoriti s svojimi otroki, jih poslušati, se poskušati vţiveti vanje, jih pohvaliti ko si 
to zasluţijo.  
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Tudi meje dajejo otrokom občutek varnosti. Otrok se mora navaditi na ritem in red v 
ţivljenju ter na pravila ţivljenja v druţini. Navsezadnje si otroci ţelijo, da jim starši 
jasno začrtajo meje, zato, da vedo, do kje lahko gredo. Ko so meje trdno postavljene, 
so pomirjeni, ker razumejo, da je tisto, kar je znotraj meja, dovoljeno raziskovati, tisto, 
kar je izven meja, pa ne.  
 
 
 
Meje morajo biti jasno definirane in dovolj trdne, to pa od staršev terja natančnost, 
pravičnost in doslednost. Pri postavljanju omejitev morajo starši nujno pretehtati svoje 
motive. Dobro je, če sami pri sebi preverimo, ali postavljamo določeno omejitev zato, 
ker bo koristila otroku in njegovemu razvoju ali zato, ker bo koristila našemu udobju.  
Marsikdaj postavimo otroku mejo zato, da na hitro opravimo z določeno zadevo in se 
pri tem premalo vţivimo vanj in njegove potrebe. 
 
 

 
 
 
Dober starš in vzgojitelj je lahko nekdo, ki je ljubeč, pravičen, načelen, dosleden in 
umirjen. Nekdo, ki spoštuje otrokove potrebe, čustva in njegovo individualnost.  
 
Če ţelimo postati taki starši in vzgojitelji, moramo nujno poskrbeti tudi zase in za svoj 
osebni in duhovni razvoj.  Vse potrebne lastnosti za ljubečega starša, učitelja ali 
vzgojtelja se skrivajo v globinah nas samih in izraţati se bodo začele le, če si bomo 
upali odpreti svoje srce. 
 
Prava vzgoja se začne s samovzgojo, ki ni toliko povezana s pridobivanjem novih 
znanj, temveč je bolj stvar ozaveščenosti in odprtega srca. Brez srca, ki prinaša 
ljubezen, toplino, mir, dobrohotnost, optimizem, zmernost in številne druge kvalitete, 
se prave vzgoje ne more zares predstavljati. Coaching za bodoče starše je odličen 
pripomoček k večji osveščenosti in ustvarjanju boljših pogojev za vzgajanje 
potomcev. 
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2. Pregled razvojnih obdobij človeka 
 

Sodobna razvojna psihologija prečuje razvoj posameznikov od spočetja do smrti – 
njihov psihični razvoj. Psihični razvoj je tesno povezan s telesnim razvojem, z 
biološkimi procesi v organizmu in s socialnim razvojem, z biološkimi procesi v 
organizmu in s socialnim okoljem, v katerem se ljudje razvijajo. Človekov psihični 
razvoj se odraţa na različnih področjih, ki so med seboj povezana. Najbolj temeljna 
področja razvoja so telesni, intelektualni, čustveno – osebnosti in socialni razvoj. 
Čeprav so vsa temeljna področja razvoja med seboj povezana, jih bom zaradi 
preglednosti predstavil ločeno. 
 
 

 
 
 
Telesni razvoj 
Vključuje telesne spremembe (zunanjih delov telesa i notranjih organov), razvoj 
zaznavih in gibalnih sposobnosti in spretnosti. 
 
Spoznavni razvoj 

Vsebuje vse spremembe v intelektualnih (višjih mentalnih) procesih: razvoj spomina, 
sklepnanja, reševanja problemov, govora, učenja  in presojanja. 
 
Čustveno osebnostni razvoj 

Predstavlja spremembe v doţivljanju, izraţanju, uravnavanju čustev, enkratnih 
načinov, po katerih se posameznik odziva na okolje (temperament, osebnostne 
značilnosti). 
 
Socialni razvoj 
Nanaša se na razvoj komunikacije, medosebnih odnosov, socialnih spretnosti, 
socialnega razumevanja, moralih vidikov vedenja. 
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3.1.Prednatalno obdobje ( od spočetja do rojstva) 
Za prednatalno razvojno obdobje, ki traja od spočetja do rojstva je značilen najhitrejši 
telesni razvoj. V pribliţno devetih mescih se iz ene celice razvije popoln človekov 
organizem. Razvoj v prednatalnem obdobju najprej delimo na predembrionalno, 
embrionalno in obdobje ploda. V embrionalnem obdobju je posameznik najbolj 
občutljiv na neugodne okoljske vplive. Učinki delovanja neugodnih okoljskih vplivov 
na razvoj so najbolj intenzivni. 
 

 
 

3.2. Obdobje dojenčka in malčka (od 0 do 3 let) 
Obdobje dojenčka traja od rojstva do prvega leta starosti medtem ko obdobje malčka 
vključuje drugi in tretje leto ţivljenja po rojstvu do dopolnjenega tretjega leta. Za 
dojenčke je značilna visoka stopnja odvisnosti od drugih oseb. V nasprotju s svojimi 
gibalnimi sposobnostmi pa imajo dojenčki zelo dobro razvite senzorne i zaznavne 
sposobnosti. Tako telesni  kot intelektualni razvoj sta v celotnem triletnem obdobju 
izjemno hitra.  Konec prvega leta starosti se oblikuje močna navezanost med 
dojenčkom in vsaj eno odraslo osebo. Na področju spoznavnega razvoja se pojavi 
simbolna funkcija in mnoţica človeku specifičnih socialnih značilnosti, ki otroku 
omogočajo socialno učenje. Ţe v prvem letu starosti se pri dojenčku razvija tudi 
samozavedanje, medtem, ko je sposobnost ločevanja sebe od drugih  prisotna takoj 
po rojstvu. V drugem in tretjem letu starosti opazimo še hiter razvoj govora, relativne 
samostojnosti in zanimanja za vrstnike. 
 

Izzivi: trma trmasta! 

Je trma pri otrocih le obdobje, faza odraščanja, ki jo pač morajo prebroditi? Je 

mogoče trmast in kričav otrok odsev vzgoje? Je mogoče vsakega malo? Ali lahko 

starši spremenimo obnašanje otroka s pravimi vzgojnimi ukrepi? 

 

»Kako nam staršem običajno odleže, kadar se zavemo oz. nam nekdo potrdi, da se 
otrok »neprimerno« vede, ker gre »za obdobje« v otrokovem razvoju. 

Kot bi nam nekdo odvzel sto kil težko opeko na kateri piše: »Nisi dober starš, 
svojemu otroku nisi kos! Vzgojil si nemogočega otroka!« 
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In res gre včasih, in zagotovo večkrat tekom odraščanja otroka, za obdobje, fazo, 
pogojeno z otrokovim razvojem (fizičnim, psihičnim, socialnim). Prav tako pa so 
otrokovi izbruhi reakcija na odnos, ki ga (ni) imamo z otrokom.  

 

 

 

Ostanimo pri  obdobju »trmastih dvo, tri-letnikov«, ki so začeli odkrivati oz. sestavljati 
svoj jaz. Starše, ki se prebijajo skozi dobo trme močno bremeni mišljenje, da svojemu 
otroku niso kos. Da niso odkrili prave metode, recepta, ki bi jim omogočila zmago nad 
otrokovimi izbruhi. Zdrava vzgoja je povsem nekaj drugega kot stalno obvladovanje 
svojega otroka; tako da je ta ves čas poslušen in ubogljiv. V resnici bi moralo prej 
skrbeti tiste starše, katerih otroci ne izraţajo svojega »jaza«; pa čeprav na načine, ki 
so včasih sila nevšečni. 

Znani druţinski terapevt svetuje staršem, naj ne jemljejo tako osebno otroškega NE-
ja in izbruhov togote malih triletnikov. V knjigi Znanost o vzgoji pa si lahko preberete, 
kako poteka razvoj moţganov in kako se postopoma razvijajo tudi tisti deli moţganov, 
ki uravnavajo mogočne izbruhe. Če ne drugega, se boste prepričali, da vas otrok 
prav zares ne izziva ter da njegov cilj ni, narediti starša nervoznega. 

  

»Zdaj, ko ste se prepričali, da vaš otrok ne »nagaja« in vi niste »slabi starši«, lahko 
mirno izstopite iz »vojnega stanja«, v katerem ste se na lepem znašli s svojim 
otrokom. Brez obremenjenosti, da morate biti močni, vsemogočni in dosledni, 
opuščajoč iluzijo, da mora otrok vedno ubogati in upoštevati odraslega, boste zdaj 
povsem sproščeno otroku včasih ugodili, spet drugič ne.« 

Odrasle bi verjetno kar malce presenetilo, če bi jim nekdo pokazal posnetek, na 
katerem bi bilo prikazano, pri čem vse vztrajamo odrasli, da bi bilo le po naše. 

  

Kadar pa ţelite in zahtevate, da je po vaše, storite to čiste vesti in v globokem 
prepričanju (da tako mora biti). Tako vas otrokove solze ne bodo ganile do te mere, 
da ga boste ţeleli potolaţiti. Saj ne, da bi bilo s tolaţbo kaj narobe. Majhen otrok jo 
močno potrebuje, preden se nauči samopomiritve. Pa vendarle, odrasli prevečkrat 
zamenjamo tolaţbo za blokiranje izraţanja čustev. Otrokovi izbruhi so namreč 
običajno glasni in intenzivni in mnogokrat se odzovemo nanje s prošnjo, zahtevo ali 
celo ukazom: »Ne jokaj, ne deri se,« ...in podobno.  
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Torej, jokajte z otrokom, če zmorete. Nikar pa ne skušajte njegove jeze, ţalosti in 
celo besa zaustaviti. Morda le zajeziti (da ne škoduje sebi in okolici). Sicer pa je v 
togotni situaciji prastari »vzgojni namig« - ignorirajte otroka, povsem na mestu. Pa 
čeprav vpeljan iz drugih razlogov. 

  

 

 

Kdaj ga bo minilo? 

Verjetno precej hitro in dokaj kmalu po tistem, ko bo starše minilo, da morajo 
»zmagati nad svojim otrokom« - in to v obdobju, ko bi bilo treba slaviti s svojim 
otrokom. Stopil je namreč na dolgo pot odkrivanja sebe in usklajevanja svojih ţelja, 
potreb z ljudmi, ki jih ima rad. 

  

3.3. Zgodnje otroštvo (od 3 do 6 let) 
Značilno je veliko povečanje igralne dejavnosti, ekspanzija razvoja simbolnih funkcij 
in domišljije. Otrok v smislu skrbi za sebe, opravljanja vsakodnevnih dejavnosti in 
sposobnosti toleriranja »ločitve« od strašev postaja vse bolj samostojen. V socialnih 
stikih zanj postajajo pomembe odrasle osebe zunaj druţinskega okolja in vrstniki. 
Spoznavni razvoj (vključno z govornim) je v tem obdobju hiter, v otrokovem mišljenju 
pa v primerjavi s kasnejšimi razvojinimi obdobji  prepoznamo dolčeno specifičnost, 
nelogičnost. Otrokovo mišljenje v tem obdobju namreč v precejšnji meri obvladuje 
zaznava, omejuje pa pomanjkanje izkušenj s stvarmi, dogodki, pojavi itn. 
 
  
V njegovem razumevanju socialnega sveta in socialnem vedenju opazimo precej 
egocentrizma, čeprav manj, kote je to veljalo do nedavnega 
 
 
 
Coaching teme v obdobju zgodnjega otroštva: 

 Vrtec socializacija. 

 sodelovanje staršev 

 starši se srečujejo z novimi vprašanji pri vzgoji, jih presegajo s pomočjo 
coaching 

 dajajanje vzora 
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3.4. Srednje in pozno otroštvo (od 6 do pubertete) 
Telesni razvoj se upočasni. Kljub temu otrok napreduje predsvem na pridobivanju 
mišične moči in gibalnih spretnosti. Enako velja za razvoj drobnogibalnih spretnosti, 
ki vključujejo hitro napredovanje v grafomotoriki, spretnosti, potrebni za delo v šoli. 
Otrokovo mišljenje v te obdboju postane logično, a vezano na konkretno predstavljive 
stvari, dogodke, pojave. Istočasno upade tudi egocentrizem. Skladno z razvojem 
mišljenja se otrok vse bolj zanima za druţbeno smiselne dejavnosti in uporabnost teh 
dejavnosti v realnosti. Vrstniki, poleg staršev, ki so zanj še vedno najpomembnejši, 
postopno pridobivajo osrednjo vlogo v otrokovem ţivljenju, diadna i tridana 
prijateljstva pa postajajo trdnejša. Obdobje poznega otroštva je pri deklicah leto do 
dve krajše kot pri dečkih, ker se pri deklicah prej pojavijo pubertetne spremembe. 
 

Izziv: Jeza otroka 
 
»Jeza je čustvo, ki je tudi pozitivno. Jeza sama po sebi ni slabo čustvo. Občutimo ga 
z namenom …« 

 

»Če jaz obdrţim mirne ţivce, kljub stresu, nepredvidenim zapletom, nerganju in 
izraţanju slabe volje mojih otrok … opaţam, da otrok 'vztraja' v svojem slabem 
čustvenem počutju, jezi ali nezadovoljstvu izjemno kratek čas. Z obvladovanjem 
sebe, 'obvladam' otroka. Ali bolje – s svojo trdnostjo mu dajem trdno podlago za 
obvladovanje čustev in za bolj pozitivno doţivljanje situacije.« 

 
 
 
Teme, ki bi jih kot coach izpostavil kot aktualne v tem obdobju: 

 Začetek učenja 

 Motivacija za učenje 

 Odpravljanje učnih motenj 

 Intelektualni coaching 
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Izziv: Vam otrok zaupa? 
 
 

Ko je otrok majhen, si ţeli vsako doţivetje deliti s starši. Zaupa jim in se z njimi 

pogovarja. Potem pa pride doba odraščanja in včasih se zdi, da se otrok, najstnik, 

potegne vase in vse manj pogovarja s starši. Je tudi pri vas tako? 

Majhni otroci dan za dnem govorijo in govorijo. Nekaj najlepšega jim je, če si starši 
vzamejo čas in jih poslušajo. Otroci jim zaupajo vse, povejo svoje ţelje, strahove, 
sanje. A ti pogovori so z odraščanjem lahko vse bolj redki. Otroci rastejo, pričenja se 
najstniška doba, puberteta. Starši niso več edini poslušalci, zamenjajo jih prijatelji, 
sovrstniki. Otrokom je včasih laţje zaupati svoje skrivnosti, ţelje in strahove nekomu 
drugemu in ne staršem. Iz preprostega razloga: starši vzgajajo, jih je strah, morda 
preveč burno odreagirajo, ne razumejo, so jezni. In vse to je normalno. Starši na svet 
gledajo drugače kot odraščajoči otroci. 

Toda, kako doseči, da bi otrok vsaj kanček svojih skrivnosti še naprej delil s starši? 
Tem seveda ni vseeno, kaj se z njihovimi otroki dogaja, zanima jih, če imajo teţave, 
če potrebujejo pomoč. 

Ne zahtevajte od otroka, da vam mora povedati: ker to ne bo rešilo ničesar. Otrok se 
bo morda še bolj zaprl vase, če boste na vsak način vztrajali, da vam nekaj mora 
povedati. Z višjim in ukazovalnim tonom ne boste rešili ničesar, otrok bo to vzel kot 
napad in še teţje boste kaj izvedeli. 

Ne jemljite tega preveč osebno: ker teţava ni v vas. To je popolnoma normalno, da 
imajo odraščajoči otroci, najstniki svoje skrivnosti. Z vami ni nič narobe, ste le starš 
odraščajočega otroka in morali se boste sprijazniti, da vam vseh svoji skrivnosti 
morda ne bo povedal. 

 

Bodite prijazni in umirjeni: če začutite, da vašega otroka nekaj teţi, da je 
zaskrbljen, mu poskušajte pristopiti na miren način. Dajte mu vedeti, da vam lahko 
zaupa, da četudi je storil nekaj slabega, četudi je v teţavah, mu boste stali ob strani 
in pomagali. Povejte mu, da teţav ne boste reševali namesto njega, pomagali pa mu 
boste priti do ustrezne rešitve. In če vam otrok pove, kaj ga muči, ne kričite nanj, ne 
kaznujte ga, poskušajte odreagirati mirno, stvar premislite in se pogovorite. Če boste 
vzrojili, vam otrok naslednjič zagotovo ne bo zaupal, ampak bo teţavo poskušal pred 
vami skriti in jo rešiti drugače in ne v posvetu z vami. 

 

Povejte mu, da se tudi vi včasih motite: otroku povejte, da četudi ste odrasli, 

včasih ne odreagirate prav. Da tudi vi včasih naredite napako. Če vam je ţe kdaj 
povedal za kakšno teţavo in ste odreagirali burno, mu to povejte, razloţite, da niste 
naredili prav, ker ste se jezili, da se boste potrudili in sedaj zadevo sprejeli mirno. 
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Ne vrtajte v otroka: če boste vanj silili in zahtevali, naj vam pove, bo le še slabše, 

otrok se bo zaprl vase kot školjka. Poskušate lahko tako, da mu poveste, kaj so bili 
vaši strahovi, napake, ko ste bili v njegovih letih. Povejte mu, kako ste vi takrat 
določeno teţavo rešili in kako se je na koncu vse uredilo. Otrok bo tako videl, da 
niste popolni, da ste tudi vi naredili kdaj napako, kar je popolnoma normalno. 

 

Sam naj poskuša najti rešitev: če vam otrok zaupa določeno teţavo, problem, 

strahove, ga poslušajte, bodite mirni, dajte mu vedeti, da ste na njegovi strani, da mu 
boste pomagali pri rešitvi. Toda, ne rešujte teţav namesto njega. Raje mu pomagajte, 
da do rešitve pride sam. Če pa bo potreboval vašo pomoč, bo vedel, da se lahko 
obrne na vas. 

 

 

 
 

3.5.Mladostništvo (od začetka pubertete do 24 leta) 
Mladostništvo v smislu razvojnopsihološkega obdobja se začenja z navzven očitnimi  
znaki pubertete (hitra telesna rast in razvoj sekundarnih spolnih znakov) med desetim 
in dvanajstim letom starosti, pri fantih lahko v povprečju do dve leti kasneje. 
Mladostništvo psihološko delimo delimo na zgodnje (do 14 let), srednje (do 18. Let) in 
pozno: za zgodnji in del srednjega mladostništva je značilen hiter telesni razvoj z 
doseganjem reproduktive zrelosti, medtem ko se razvoj logičnega mišljenja v smeri 
abstraktnosti (razumevanje abstraktnih pojmov, razlikovanje med empirično 
razvidnostjo in logično nujnostjo, hipotetična dedukcija), oblikovanje identitete 
(vključno s poklicnim odločanjem), relativno psihološko osamosvajanje od 
pomembnih drugih oseb, to je staršev in vrstnikov, raztezajo v pozno mladostništvo. 
Vrstniki so za mladostnike, v primerjavi s posamezniki v vseh ostalih razvojiih 
obdobjih, relativno najpomembnejši, vendar niso najvplivnejši na vseh podorčjih 
njihovega ţivljenja.  
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Starši zadrţijo pomembno vlogo v ţivljenju mladostnikov, odnosi med mladostniki i 
starši pa so nizko do zmerno konfliktni in ne prevladujejo nad sodelovalnimi in 
ugodnimi stiki (Conger, 1991; Puklek, 2001). 
Coaching teme: 

 čustvena puberteta 

 priprava na poklic – usmerjanje 

 iskanje osebne identitete 

 spola vzgoja, promiskuiteta 

 mladostnik: šolanje in študij 
 

 
 

Izziv: Kako ravnamo s pubertetniki? 

Ko smo v puberteti, imamo neko prehodno osebnost. Ta prehodna osebnost je 
delikatna in nevarna. Puberteta je obdobje, ko ima človek najmanj aktivnih lastnih 
zaščit. Zanj ni nič nevarno in bi vse preizkusil. Zato je otrok v tem obdobju 
izpostavljen toliko več nevarnostim. Istočasno je to obdobje, ko je ţe zaradi šole 
izjemno pomembno, kako se človek vede, ker to vse vpliva na njegovo nadaljnje 
ţivljenje. Mnogo otrokom se čisto "zmeša", ko so v puberteti. Rekli bodo, da to ni 
voda, da je kokakola in obratno. Lahko so čisto prepričani v to, kar govorijo in za njih 
so vsi ostali odrasli butasti, ker ne vidijo enako kot oni. To je problem v puberteti. 

  

Edini način, kako se spopasti s krizo pubertete je: 

 BITI POTRPEŢLJIV  
 POGOVARJATI SE  
 DATI OTROKU VEDETI, DA NAM LAHKO ZAUPA.  

V puberteti vsa logika odpove, enostavno je ni. Mnogo laţje je uporabljati logiko z 
otrokom, kot z najstnikom. 

  

Vprašanje: Kako naloţiti pubertetniku odgovornost zase in kako mu naloţiti delo? 

Odgovor: To je obdobje, ko zares zahtevamo tisto, kar je nujno. Torej, iti v šolo, 
narediti nalogo, pospraviti svojo sobo. Pri tem je treba vztrajati. Določeni otroci, ko so 
v puberteti, njihov um, njihova duša ne čuti potrebe po obveznostih. Torej ni logike 
izza tega obnašanja. To je razlog, zakaj je pri določenih stvareh treba vztrajati in jih 
dobesedno vsiliti in se ne utruditi od vsakodnevnega prepričevanja, da je to zares 
potrebno. 
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 Kadar je tisto vmesno obdobje, ko mu ni treba nekaj vsiljevati, se potrudimo imeti 
razgovor z njim – drugačen. Če ţelimo "popraviti" svojega otroka, ga ne popravljajmo 
medtem, ko ga ţelimo usmerjevati. Naj bosta to dva ločena razgovora. Ena priloţnost 
je, da mu povemo zadolţitve in mu pojasnimo, zakaj je zares neizbeţno, da jih 
izvede, ob drugi priloţnosti pa mu povejmo, ko se pogovarjamo z njim o njegovih 
prijateljih, o prepoznih prihodih domov in podobno. 

Ko ima najstnik krizo, vsa logika odpove. Njegova duša v takšni situaciji ni v stanju 
reagirati. Odraščanje je najbolj grozno obdobje človeškega ţivljenja na splošno. 
Večina otrok ima ta problem. Naučite se imeti krizne sestanke in pogovore. 

  

 

3.6. Zgodnja odraslost 
 

V prvi polovici zgodnje odraslosti telesni razvoj doseţe optimalno rave, spoznavne 
sposobnosti pa pridobijo novo kakovost – razvijati se začne pragmatična komponeta 
reševanja problemov (Schaie, 1977-1978). Mladi odrasli se največkrat soočajo s 
problemi, vezanimi na prvo redno zaposlitev, oblikovanje in kasneje nadaljevanje 
poklicne kariere, ali pa se spoprijemajo s spremembami prvotnih poklicnih odločitev. 
Velika večina se jih v tem obdobju finančno osamosvoji in se odseli od doma 
primarne druţine. Večina mladih oblikuje dolgoročno in intimno partnersko zvezo, 
skupno gospodinjstvo, druţino z otroki. Prijateljstva in vrstniške skupine izgubijo na 
relativnem pomenu v primerjavi z mladostništvom. Najpomembnejšo vlogo v ţivljenju 
slovenskih mladih odraslih ima novo ustvarjena druţina, medtem ko ima poklicna 
kariera zunaj konteksta pridobivanja sredsve za preţivetje razmeroma nepomembno 
vlogo za večino mladih Slovencev s srednjo in višjo izobrazbo (Cecić, 1995; Cecić 
Erpič, 1998; Zupančič in Metzing, 1994). 
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4. Coaching otrok 
 

Uči otroke, da izbirajo in okrepijo svoj pozitiven odnos do ţivljenja. Številni otroci po 
vsem svetu, ki so šli skozi  program coachiga, so ţivi dokaz, da obtoţevanje in 
iskanje krivca za naše napake, ne bo prineslo sreče. 
Cilj je, da otroci ţivijo kakovostno in uspešno ţivljenje, ne glede na to, koliko so 
omejeni s svojo akademskimi sposobnostmi, druţbenim ţivljenjem ali druţinsko 
strukturo 
Naučijo se popolnega nadzora in odgovornosti za lastno srečo in so sposobni doseči 
svoj cilj ter izkoristiti svoj polni potencial. 
Coaching otrok v vseh ţivljenjskih obdobjih je v prihodnost usmerjen program. 
Primeren je za vse otroke, tiste ki se počutijo neuspešne, so nezadovoljni s sabo, ali 
pa so preveč mirni in pridni.... Coaching poveča njihovo zaupanje in izostri svoje 
vodstvene sposobnosti, ustvarjajo trdne temelje za njihov uspeh in srečo. 
 
Izjava učeneca 8. razreda, 13 let: 
 
Konec šolskega leta odpre tudi veliko novih vprašanj, zato je eden izmed 
najboljših načinov iskanja odgovorov, da ti nekdo pomaga najti odgovore le-
teh. Coach je zelo prijazen in na sproščen način pomaga najti odgovore. V 
mojem konkretnem vprašanju o odnosih v šoli sva odgovor našla hitro, čeprav 
nisem prej imel pojma kakšen bi lahko bil. Zato se mi je coaching zdel nekaj 
posebnega. 
 
 Izjava mame učenca osmega razreda osnovne šole: 
 
Počitnice so bile v polnem teku; vprašanje kako bo sin, ki je končal osmi razred 
koristno preživel prosti čas, pa je ostalo odprto. 
Poleg dveh tednov morja in parih dni pri sorodnikih je preostanek časa ostal 
neizkoriščen. da bi se udeležil kakega tabora ni bilo govora.  
Našla sem možnost, da bi teden dni preživel na kmetiji. Zavedala sem se, da je 
to za mestnega fanta odlično priložnost. Nikakor ni bil pripravljen oditi na 
kmetijo. 
Pomislila sem na coaching, saj  smo na ta način že uspešno rešili zaplet 
iz šole, ki ga je imel s sošolci.  
Po eni uri pogovora s coachem se je situacija obrnila. Odločil se je, da gre na 
kmetijo, najbolj pa me je presenetilo dejstvo, da je z veseljem prakiral in se 
pripravljal na odhod. 
Kot potrditev pravilne odločitve pa je bilo dejstvo, da mu je bilo na kmetiji tako 
zelo všeč, da potem ni želel oditi domov. 
Za mladostnike, na katere vedno težje vplivamo je coaching res prava stvar, saj 
prek njega sami sprejemajo odločitve. 
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Coaching program: bodi srečen v ţivljenju 
 
Verjamemo, da so vsi otroci nadarjeni, in naša vloga je, da aktiviramo vsakega 
otroka, da bo lahko dosegel svoj polni potencial in ţiveli srečno ţivljenje. 
pristop učenja je individualen, v majhnih skupinah ali v razredu. 
Program je primeren za otroke od mladih starosti 2 in dalje. 
Kratka vsebina: 

 naučiti umetnosti postavljanja ciljev, pomena čustev komuniciranja in ravnanja 
ter sestavine pozitivnega mišljenja za določanje, 

  vztrajnost, 

  samozavest  

 in uspeh. 
 
Prepričani smo, da starši so glavni vzorniki za svoje otroke. Program se izvaja v ciklih 
4 seje. V vsakem ciklu coach preţivi 3 seje z vašim otrokom in 1 sejo z vami, njihova 
matična (s). Na četrti seji -  staršem popolno poročilo o naših ugotovitvah in nasveti 
za coaching vašega otroka doma. Starši lahko potrebujejo več ciklov, kot dejansko 
mislijo, da jih potrebujejo. 
 

 

 

4.1.Možnosti coachinga za mladostnike 
 

 

 

Za mladostnike ponujam izbiro med " "programom otroci" in individualnim 

ţivljenjskim coaching programom. 

Najstniki se zelo hitro spreminjajo, kot dodaten iziv pri tem se pojavlja tudi dejstvo da 
starejši kot so, večkrat ne ţelijo vključitevati svoje starše. 

Najbolje, da jim dovolite, da izbere najbolj udoben program zase: predstavitev kolesa 
ravnoteţja, MBTI test da se oceni kakšen coaching je najprimernejši.... 
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Identiteta 

 

Identiteta je povezana s tem kdo smo, pa tudi s tem, kdo mislimo da smo, ali kdo 
ţelimo biti. Ko so dovolimo, je lahko zelo osvobajajoče le biti jaz. 

 Ali si upamo? 

 Če si vi ţelimo biti takšni, kot je drugi, kdo bo takšen, kot sem jaz?  

Kaj od tega kar verjamemo, da smo je v resnici to, kar smo? 

Česa smo se naučili od staršev, sošolcev, prijateljev in okolja v katerem ţivimo? 

 

 
 

 

 

 

Uporaba atribucijskih slogov 

Poigravajmo se z različnimi moţnostmi iz naše lastne domišljije. Razmišljajmo, kdo bi 
lahko bili v prejšnjem ţivljenju.  Tudi ustvarjanje seznama alternativnih identitet, nam 
pomaga raziskovati, kaj je tisto, kar vsebuje izbrana identiteta, ki govori o tem, kdo 
ste... 

Če bi bil..... 

PANTER 

 

Bi bil..... 

NEUSTRAŠEN 

 

S tem bi o sebi izrazil: NAGON PO PREŢIVETJU, MOČ IN ELEGANCA 

 

 

Moje edinstvene sposobnosti 
V prazen prostor spodaj zapišite vse veščine in sposobnosti, ki jih imate v ţivljenju. V 
čem ste še posebej dobri? Kaj delate dobro v različnih kontekstih: doma, v sluţbi, v 
prostem času, na počitnicah? Ali ste druţabni? Optimistični? Dobro organizirani? Ali 
imate bogato domišljijo? 
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Pogoste teme coachinga mladostnikov 

 Več samozavesti 

 Notranji pogon (samo motivacija) 

 Velik smisel za doseţek 

 Boljši odnosi s starši 

 Boljši odnosi z brati in sestrami 

 Boljši odnosi s prijatelji 

 Več sprejemanja in strpnosti 

 Občutek pripadnosti 

 Dobro poznavanje sebe in svoje občutke 

 Nekaj uporabnih tehnik za upravljanje svojih čustev 

 Dobro upravljanje časa spretnosti 

 Spremeniti pogled na odrasle 

 Boljši odnos do učiteljev in sodelovanje s "sistem" 

 Višja raven razumevanja in odgovornosti 

 Boljša osredotočenost in akademske doseţke 

 

 

 

Vizualizacija 
 

 

 

V coachingu vizualizacijo uporabljamo kot umetnost uporabe notranjih predstav in 
afirmacij za dosego ţelenih pozitivnih sprememb pri: 

 raziskovanju novih vrednot 

 preokvirjanju omejujočih prepričanj in vedenj 

 za ustvarjanje ţelenih vedenj 

 za postavljanje ciljev v prihodnosti, izvajanje akcijskega ačrta in ustvarjanju 
vizije. 

Z vizualizacijami lahko uspešno preokvirjamo nezaţelena vedenja mladostnikov. 
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4.3.Coaching program za starše 
 

Kaj je odločilnejše za rast in razvoj piščanca: jajce ali gnezdo, v katerem se izvali? Tu 
se ukvarjamo s tem kaj je odločilnejše ra zavoj osebnosti: dednost ali okolje? 

Primerjava nam jasno pokaţe, da gre pri tem za dejstvo, da je potrebno in odločilno 
oboje: jajce in gnezdo. Prvo je seveda jajce, ker bi brez njega gnezdo ostalo prazno. 
Brez jajca nam tudi nobena umetna valilnica, ki nam skuša gnezdo nadomestiti ne 
pomaga. 

Otroci so resnična bitja ţe od rojstva. Otroci, ko se rodijo so druţbena, odzivna in 
empatična bitja. Otroci potrebujejo za razvoj zgled staršev in nasploh odraslih, ki 
spoštujejo in upoštevajo to,kar je v človeku človeškega in druţbenega. Uporabljati 
kakršnokoli metodo ni  le površno ampak destruktivno, ker otroke v razmerju do 
najbliţjih in najdraţjih omeji na objekt. 
 
 
Starši naj bi bili v predšolskem obdobju pozorni na zadovoljevanje otrokovih potreb, ki 
so enake potrebam odraslih. V ranem obdobju igra pri vzgoji pomembnejšo vlogo 
mati.Otrok ima veliko potrebo, da je uzrt. Samospoštovanje se napaja iz občutka, da 
nas najpomembnejši ljudje v našem ţivljenju ,,vidijo,, in priznavajo takšne kot smo in 
pa iz občutka, da imamo za druge vrednost takšni kot smo. 
Verjetno imajo vsi starši radi svoje otroke, vendar ne znajo vsi enako dobro izraţati 
svojih čustev. Za otrokov razvoj samospoštovanja je ključnega pomena zaznavanje 
ljubezni. 
 
Otroci bodo verbalno izraţali svoje občutke šele zatem, ko bodo imeli občutek, da so 
opaţeni(uzrti). Starši naj premorejo osebno govorico s katero bodo navdali otroke.  
Staršem prepričanja in in ideje zastirajo pot do ljubezni in odprtosti, še posebno 
takrat, ko se dogaja, da vedenje otrok maličita nemoč in bolečina. V takšnih trenutkih 
je potrebno, da starši na otroke takšne kot so brez obsojanja. Negativno kritiziranje 
spodjeda otrokovo samospoštovanje in samozavest. V nekaterih situacijah lahko tudi 
pohvala razdiralno vpliva na otroka enako kot kritika. Otrokovo samospoštovanje je 
močno odvisno tudi od tega, kako močno otrok občuti, da prinaša vrednosti ţivljenju 
staršev. 
 
Močnejši, ko je ta občutek pri otroku bolj zdravo postaja njegovo  samospoštovanje. 
V tradicionalnih druţinah je bila odsotnost konflikta ideal. Starši so poiskali način v 
boju za prevlado in oblast. Pri tem modelu se izgublja druţinska enotnost. 
V starševski  vlogi s poudarkom na partnerstvo sta ključni besedi spoštovanjee in 
sprejemanje  Osnova za uspešno sprejemanje in spoštovanje drugega je v tem, da 
najprej ljudje sprejemajo in spoštujejo sebe. 
Če strnem ugotovitve o odnosu staršev do otrok ugotovimo, da je ključnega pomena, 
da starši in ostala odrasla okolica uzre otroke kot  vredne. 
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Dva dela komunikacije 
 

 

Komunikacia je temelj odnosa. Z njeno pomočjo odkrivamo notranji svet drugih in se 
s tem medosebno bogatimo. Vsaka prava komunikacija ima dva dela – poslušanje in 
sporočanje. Oba dela sta pomembna in dejstvo, da imamo ena usta in dvoje ušes, 
nakazuje nekaj o njunem razmerju. 

 

Napake pri sporočanju 
Pogosta napaka, ki jo delamo pri sporočanju, je, da od drugega zahtevamo, da naj se 
takoj spremeni oziroma opusti svojo navado. Velikokrat za pogovor izberemo 
napačen trenutek, na primer ko je drugi utrujen, nerazpoloţen, preobremenjen ali 
jezen. 
Takoj, ko se začnemo zavedati, da delamo napake imamo tudi moţnost, da jih 
popravimo ali spremenimo. Najprej pa moramo seveda vedeti, kaj lahko spremenimo, 
česa pa ne – kaj je torej tisto, za kar smo sami odgovorni. 
 
»Preprosto moralno dejstvo je, da smo odgovorni za predvidljive posledice svojih 
dejanj, ne pa za predvidljive posledice dejanj nekoga drugega. Pomembno je 
razmišljati o posledicah svojih dejanj. Noam Chomsky » 
 

Odgovornost v komunikaciji 
Če bi se vsak zavedal svojega dela odgovornosti v komunikaciji, bi bili naši odnosi 
bolj izpolnjujoči. Če bi bil vsak iskren do sebe in do drugih, se ne bi več zatekali k 
manipulacijam. Če bi popustili primeţ naših pričakovanj o drugem, bi lahko v njem 
uzrli pravega človeka in ne samo predstave, ki jo imamo o njem. Ljudje ţal nismo 
vedno takšni. Se pa trudimo, vsak po svoje. In ko ugotovimo, da sedanji način ni več 
ustrezen, poiščemo drugega. 
 

Kaj lahko naredimo? 
Začnimo pri sebi. Vprašajmo se po skritem motivu, namenu, ki je bil v ozadju našega 
pristopa: ali smo resnično ţeleli rešiti problem ali pa samo drugega opomniti na 
napake, ki jih je naredil, in ga skušali spremeniti v skladu z lastnimi predstavami. Bolj, 
ko smo iskreni do sebe, večje moţnosti imamo, da izziv razrešimo. 
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Druga stvar, ki jo moramo pogledati je, na kakšen način smo se lotili pogovora. Če je 
bila v ozadju ţelja po spreminjanju drugega, potem smo najbrţ delovali precej 
agresivno, lahko tudi prikrito agresivno, in manipulativno – vse z namenom, da 
doseţemo svoje. Na besedni in energijski ravni smo pritiskali na drugega in odzval se 
je v skladu s tem. 
 

Razvijanje čustvene svobode 
Ne bodimo odvisni od svojih pričakovanj in izida pogovora. 
Če smo preveč ujeti v svoje ţelje, predstave in pričakovanja, se postavljamo v 
poloţaj, ki je odvisen od izida pogovora, s tem pa izgubljamo notranjo svobodo. 
Pristop odprtosti. Zavedajmo se, da je vsako sporočilo, ki ga posredujemo drugemu 
nekakšen eksperiment, za katerega ne moremo vnaprej vedeti, kako se bo končal, 
ker ne vemo, kako se bo sogovornik odzval. 
 
 
 
 
 Manj ko bomo pričakovali, manj bomo odvisni od dozivov drugih, in obratno. 
 
Ključna vprašanja s katerimi se  soočajo starši in jih želijo presegati s pomočjo 
coachinga: 

Zavedanje pomena starševstva za starše in  otroke (skupaj druţino)  
Zavedanje pomen starševstva za širšo skupnost. 
Ovire staršev za uspešno vzgojo. 
Omejujoča prepričanja. 
Zavedanje pomanjkljivoti v vedenju o vzgoji. 
 
 
Koristi coachinga staršev in otrok: 
 

 Velik smisel za doseţek 

 Boljši odnosi z otroci 

 Več sprejemanja in strpnosti 

 Spremeniti pogled na otroke in njihove morebitne 

 Višja raven razumevanja in odgovornosti 

 Več samozavesti v svoje starševske sposobnosti 

 Dobro poznavanje sebe in svoje občutke 

 Dobro razumevanje svoje otroke in svoje občutke 

 Nekaj uporabnih tehnik za upravljanje svojih čustev 

 Nekaj uporabnih tehnik za pomoč svojim otrokom upravljati svoja čustva 
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Coaching staršev in otrok po modelu SCORE (R: Dilts in T. Epstein) 

Simptomi 

Ponavadi so znaki problema ali sedanjega stanja, ki se jih najbolj zavedami in jih je 
tudi najteţje zaznati. 

 Kaj gre narobe? 

 Kaj ţelite spremeniti? 

 Kaj vam preprečuje, da dobite to, kar ţelite, oziroma, da ste takšni, kot ţelite 
biti? 

 

 

 

Vzroki 

 Ponavadi so manj očitni in jih je teţje zaznati, ker so včasih zelo skriti. 

 Kaj sproţi ali ustvarja simptom? 

 Kaj se je dogajalo tik pred tem, ko seje pojavil simptom, ali med tem? 

 Kaj vam preprečuje, da bi spremenili simptom? 

 Kaj je pozitivni namen simptoma? Kakšnemu namenu sluţi? 

 Ali so kakšni pozitivni učinki, ki so posledica simptoma? 

 

Cilji 

 So ţeleno stanje oziroma tisto, kar si druţin aţeli namesto simpotmov, ki jih ima. 

 Kaj je natančno vaš cilj? 

 Česa ţelite več? 

 Če bi lahko dobili kar ţelite, kaj bi to bilo? 

 

Učinki 

 So dolgoročni rezultati doseţenega cilja oziroma ţelenega stanja. Konkretno ţeleno 
stanje je običajno le korak k dolgoročnemu cilju oziroma učinku. 

 

 Kaj vam to, da doseţete svoj cilj prinese? 

 Ko ste dosegli svoj cilj, kaj naredite oziroma, kaj se zgodi potem? 
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Pozitivni učinki 

 So ponavadi gonilo in motivacija za definiranje ţelenega stanja. 

Negativni ulinki pa lahko povzročijo ekološke probleme ali celo upiranje. 

 

 

Viri  

So orodja, s pomočjo katerih se bo zgodil premik od sedanjega stanja k ţelenemu 
stanju in ki bodo poskrbela, da ţeleno stanje ohranimo v prihodnosti. 

 

 Kaj (vedenje, stanje, sposobnost, prepričanje, podpora, itd...) va lahko 
pomaga, da doseţete svoj cilj (razrešite tisto, kar vas muči)?  

 Ali vam je ţe ldaj prej uspelo doseči (razrešiti problem) cilj, kot je ta? 

 

 

5.Odrasli ljudje, ki niso našli svoje identitete v mladosti  ostajajo večni 
otroci 
 

Ljudi ne moremo ničesar naučiti, lahko jim le pomagamo, da znanja odkrijejo v sebi. 

 

Tudi ko odrastejo, se obnašajo kot otroci.  Infantilizacija  je fenomen zahodne druţbe 

Kdo je odrasel? “Osebno menim, da je oseba odrasla takrat, ko je sposobna 
samostojnega ţivljenja v človeški druţbi. Kriterijev odraslosti pa je več. 
Najenostavnejši je biološki, po katerem organizem doseţe odraslost, ko je sposoben 
imeti potomstvo. Drugi kriterij temelji na druţbenem konsenzu, po katerem vsak, ki 
dopolni 18 let, doseţe t. i. polnoletnost. Ko pa vključimo psihološko in socialno 
komponento, je odraslost še teţje jasno definirati. 

 

Diagnoza: nočem odrasti 
Oznake: terapija, simptom, otroštvo, otrok, otroci, infantilizacija, samostojno ţivljenje, 
odraslost, starši, zrelost, breskrbno otroštvo, pogled vase. 
 

Odraščanje je proces 
Beseda odraščanje vsebuje pomen rasti, kar nakazuje na to, da naj bi bil človek 
odrasel, ko neha fizično rasti, to pa ne drţi. Danes govorimo o rasti in razvoju človeka 
kot o procesu, ki traja od rojstva do smrti in se nanaša tudi na psihično in duhovno 
plat posameznika, ne le na fizični vidik. 
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Kdo so večni otroci? 
Zanje je značilno, da, tako kot otroci, ostajajo odvisni od drugih ljudi, tudi ko za to ni 
več objektivnih razlogov. “Otroci po definiciji nimajo izbire, saj so nesposobni, da bi 
sami skrbeli zase, zato morajo zanje poskrbeti drugi. Za razliko od njih pa imajo 
infantilni ljudje moţnost izbire. Petri Pani pri triintridesetih bi se lahko osamosvojili in 
odrasli, a tega ne storijo. Glavni razlog za to je njihovo prepričanje, da niso sposobni 
odraslega in samostojnega ţivljenja ali pa enostavno zato, ker zavračajo model 
„odraslega‟ obnašanja, ali ker jim ţivljenjski vzorec odraslosti preprosto ni všeč. Ne 
gre seveda pozabiti, da je prav druţbeni sistem tisti, ki takšne odločitve dovoljuje ali 
celo spodbuja. 
Vse več je staršev, ki zavestno ali nezavestno ne ţelijo, da bi njihovi otroci odrasli, 
bodisi zato, ker si ţelijo, da bi ţiveli zabavno in svobodno ţivljenje, ki ga sami niso 
mogli, ali zato, ker se bojijo, da bi na koncu ostali sami.” 

 

Strategije podaljševanja otroštva 
Nekateri so se uprli prehodu v fazo pubertete, ker so se zbali lastne in tuje 
seksualnosti, nekateri ostajajo v fazi pubertete na nivoju večnega zaljubljanja, spet 
drugi v nedogled izţivljajo svoje adolescentne promiskuitetne fantazije. Tiste, za 
katere se zdi, da je z njimi vse v redu, pa lahko vsakič, ko samo pomislijo na to, da bi 
se na nekoga trajno vezali, preplavi groza. “Za vse naštete primere velja, da so ti 
posamezniki v hudem notranjem konfliktu. To pomeni, da del njih ţeli odrasti, vendar 
se drugi del temu upira. To je pogosto zelo mučen poloţaj, v katerem je človek kot v 
začaranem krogu. 

 

Nostalgija za otroštvom ni potrebna 
“Številni so prepričani, da odraslost izključuje igro, zabavo, počitek in druge 
zabavnejše sestavine. Predpostavljajo, da je odraslost neprivlačna, medtem ko je 
otroštvo zlata doba. Transakcijska analiza, izhaja iz tega, da naj bi vsak človek v sebi 
nosil tudi t. i. notranjega otroka oz. ego stanje otroka, ki ima nadvse pomembno 
vlogo. Igra se torej z odraslostjo po tej teoriji sploh ne konča. Spremeni se le to, da s 
prehodom v odraslost zamenjamo ene igračke z drugimi.” 

 

Spomnite se na intenzivne izkušnje, ki ste jih doživeli v življenju.  
 
Kdaj je bilo vaše življenje bogato, polno in navdušujoče? 
 
Izberite obdobje v življenju (ali več obdobij), ko vam je vse gladko teklo. 
 Lahko je šlo za nekaj minut, ur ali tednov. 
 
 Kaj je bilo za vas pomembno v zvezi s to izkušnjo?  
 
V skladu s katero vašo vrednoto (ali vrednotami) ste živeli? 
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1 Infantilni so vedno drugi. 

Infantilnost je etiketa. Zaradi lastne infantilnosti še nihče ni poiskal terapevta. 
Infantilni ljudje pridejo na terapijo zaradi ultimata drugih. 

 

 

 

 

2 Simptomi, pot do vzroka. 

Na individualni coaching prihajajo ljudje zaradi teţav in simptomov. 
Samoraziskovanje jim odpre oči za vzroke problemov. Da nam do uspešnega 
zaključka fakultete ţe več desetletij manjkata le dva izpita, je vzrok lahko prav strah 
pred tem, da bi dokončno odrasli. Iste korenine ima tudi simptomatika osebe, ki 
pobegne iz odnosa vsakič, ko poloţaj od nje zahteva zrelo navezanost, pa tudi tistih, 
ki pred odraslostjo beţijo v svet droge in alkohola. 

 

3 Z leti se užitek poveča. 

Coach najprej pomaga ljudem ozavestiti njihove napačne predstave o tem, kaj 
pomeni biti odrasel. Šele z „dekontaminacijo‟ postane predstava odraslosti 
privlačnejša. 

 

4 ‘Dovoljenje’ za vstop v zrelost. 

Druga ključna naloga, ki čaka coacha, je, da tistim klientom, ki to potrebujejo, da 
„dovoljenje‟, da odrastejo. Coach s tem stori, kar bi morali storiti ţe klientovi starši. Če 
bo klient „dovoljenje‟ izkoristil, pa je njegova stvar. 

 

Vprašanja o kongruentnosti in integriteti: 

 Ali se soočate s svojimi dejstvi? 

 Katera dejstav o sebi je za vas najteţje sprejeti? 

 Ali ste ista oseba in se vedete na enak način, ko vas nihče ne gleda? 

 

Odlašanje 

 Kakšnemu namenu sluţi čakanje? 

 Koliko energije porabim, da se izogibam temu delu/nalogi/stvari? 

 Kaj me zadrţuje? 
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U = P – M 

 

Izberite znanje ali veščino, ki jo ţelite izboljšati: 
 Če bi vas nič ne oviralo, kako bi lahko bili optimalno uspešni? 

 Kako velik je razkorak med tem, kar bi lahko dosegli in vašo uspešnostjo v tem 

trenutku? 

 Kaj bi lahko naredilo razliko, da bi zmanjšali razkorak med vašimi potenciali in 

doseţenem v tem trenutku? 

 Kakšen bi bil najbolj učinkovit način za zmanjšanje razkoraka? 

 Še kaj? 

 Kakšen bi bil lahko vaš prvi korak? 

 

 

 

 

Navade 

Kako dolgo jih še nameravate prenašati? 
 Kako boste postopali, da se jih znebite?  
 Kaj bose pridobili s tem, da se jih znebite? 
 Kaj bi si želeli namesto njih? 
 

Model SCS: STOP/CONTINUE/START 
 
 Kaj želim prenehati? 
 Kaj želim nadaljevati? 
 Kaj želim začeti? 
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Coaching program za odrasle 
 

Program:  Spremenite življenje 
Si ţelite po rojstvu otrok znova v sluţbo? 
Ste nenadoma, po dolgoletnem ţivljenju v dvoje, ostali sami? 
Morate odplačati finančni dolg, ki vas ohromi, samo če pomislite nanj? 
Svoje ţivljenje lahko spremenite, le vajeti morate spet vzeti v roke. 
 
 

Delo na kolesu ravnotežja. 
 Kaj ste opazili pri izdelavi kolesa? 

 Kje ste v ravnotežju? 

 Kje ste manj v ravnotežju?  

 Kaj bi lahko spremenilo vaše kolo? 

 Kako ste zadovoljni s trenutnim ravnotežjem na svojem kolesu? 

 Katerih izsekov bi se bilo treba takoj lotiti? 

 Katera dejanja lahko spremenijo velikost izsekov na kolesu? 

 Kako bi se vaše življenje/delo/projekt spremenil(o), če bi uvedli spremembe, ki bi 

prispevale večjemu ravnotežju? 

 Kaj bi pripeljalo do res prave spremembe? 

 Kako naprej? 

 Še kaj? 

 
 

 

Sposobnosti 
 Katerih sposobnosti, ki jih imate, se v tem trenutku zavedate? 
 Katere nove veščine ste usvojili v zadnjem času? 
 Česa ste se po vašem mnenju zmožni naučiti? 
 Ali obstaja kakšen cilj, ki bi si ga želeli doseči, če bi le imeli potrebne  sposobnosti 
in zmožnosti? 
 Katero sposobnost je za vas pomembno, da jo dosežete? 
 Kako lahko postopno pridobite potrebne sposobnosti, da usvojite novo veščino, ki 
jo želite? 
 Katera je tista sposobnost, na katero še niste pomislili, ki bi prinesla veliko 
spremembo v vaše življenje? 
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Razmerja 
 

 
 
Skrivnost iskanja novega partnerja se skriva v pripravah. 
Odkrijte, kako se v koţi samske osebe počutiti udobno. 
Kaj bi lahko počeli drugače, kot ste v prejšnjem razmerju? 
Razščistiti pomeni, da ne nosimo  s seboj prtljage, ki vas bo zagovo ovirala pri vaših 
prihodnjih zvezah. 
Način, kako opisujemo svoje razmerje, nedvomno vpliva na to, kako o njem 
razmišljamo, kar bo vplivalo na to, kako ravnamo v odnosu in kaj o njem verjamemo. 
Če ţelimo spremeniti naš odnos, je prvi korak ta, da se zavedamo, kako govorimo in 
razmišljamo o njem − naslednji korak pa je lahko, da naš način razmišljanja in govora 
o odnosu spremenimo. 
 
 

Vprašanja o odnosu: 
 
 Kakšne metafore uporabljate za opis svojega odnosa? 
 Kako vaše metafore vplivajo na to, kako razmišljate o svojem odnosu/odnosih? 
 Kakšna sprememba metafore bi za vas zares naredila razliko? 
 
 
 

Družabnost 
 
Ugotovite kako je z vašo druţabnostjo. 
Kaj bi rekli o sebi? 
Kakšni se zdite drugim ljudem? 
Kakšni ste kot prijatelj, mati, hči...? 
Naša prepričanja o tem, kaj je partnerski odnos, imajo močan vpliv na to, kako 
verjetno je, da bomo v svojem partnerskem odnosu uspešni 
Ko se ljudje vedemo v skladu s svojimi prepričanji, jih s tem potrjujemo in krepimo. 
Velja pa tudi obratno, da je mogoče prepričanja spremeniti, če ne prinašajo tega, kar 
ljudje ţelimo. 
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 V coachingu izhajamo iz prepričanja, da je naša izbira, kar verjamemo  
 Kaj je res pri tem? 
 Kaj ni res pri tem? 
 Ali je to tisto, za kar ste se odločili verjeti? 
 Ali je to stališče, ki ste ga zavzeli? 
 Ali tako verjamete? 
 To je zanimivo prepričanje − kaj vam daje misliti, da je tako? 
 To je zanimivo prepričanje − kaj vam daje misliti, da je tako? 
 To je zanimivo prepričanje − kaj vam daje misliti, da je tako? Itd 

Kariera in najti svoj poklic 
 

„Blagor človeku, ki je našel svoje delo.“ (Carlyle) 

 

Najti svoje pravo delo, za katero se človek čuti poklicanega pomeni najti svoje 
zadovoljstvo. Eden izmed glavnih virov nezadvoljnosti je ravno v tem , da ljudje niso 
zadovoljni s svojim delom. Zato tudi stalno menjavajo svojo sluţbo.  

Kdor dela z veseljem in uţitkom, ima pravzaprav pri vsaki stvari uspeh. Kdor ne dela 
z veseljem, delo odlaga in tako čuti nad seboj vedno neko neprijetno breme; teţo, ki 
bi se je rad znebil, a se je ne more. Ljudje ne zbolijo ţivčno zaradi preteţkega dela, 
temveč zaradi odpora do dela, ki jim ravno zato postane preteţko in neznosno.  

Človek mora najti svoj poklic, v katerem bo zadovoljen. Le tako bo imel v poklicnem 
delu varno oporo v ţivljenjskih preizkušnjah. Ne glede na ţivljenjske izzive bo našel v 
svojem poklicnem delu zaposlitev in zadoščenje, tako da bo „pozabil“ na vse drugo. 

(dr. Anton Trstenjak, Človek v ravnoteţju.) 

 

Analizirajte svoje veščine in svoja znanja ter ugotovite, kaj vas najbolj motivira? 
Ustvarite si jasno predstavo o tem kaj je najboljše za vas – ne nazadnje lahko to sami 
ugotovite precej hitreje in laţje kot kdorkoli drug. 
 
 
 
Napišite seznam vseh stvari, ki si jih ţelite v poklicnem ţivljenju, in dodajte tudi tiste, 
ki si jih ne.Kakšen delovni čas vam ustreza? 
 Radi delate z ljudmi?  
 Zaposlitev v pisarni? 
Kakšna bi bila po vašem mnenju sanjska sluţba in ali jo kdo, ki ga poznate ima? 
 
 Kaj bi se zgodilo, če bi uresničili svoj cilj? 

 Kaj bi se zgodilo, če ne bi uresničili svojega cilja? 

 Kaj se ne bi zgodilo, če bi uresničili svoj cilj? 

 Kaj se ne bi zgodilo, če ne bi uresničili svojega cilja? 
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Družabnost 
 

 

 

Postaviti omejitve. Koga si resnici ţelite v svojem ţivljenju? 
 Pojdite med ljudi. 
Podarite si čas 
Vprašanja o metafori življenje kot igra:  

 Kakšna je nasploh igra življenja, v katero ste vključeni? 

 Kakšna so pravila te igre? 

 Kakšne vrste igralec ste v tej igri? Ali upoštevate pravila? 

 Kakšne vrste igralci so drugi udeleženci? Ali oni upoštevajo pravila? 

 Kako vaša igra izgleda z vidika drugih igralcev? 

 Kako je način, kako igrate, videti s tega vidika? 

 Kakšen je rezultat igre za vas? Za druge? 

 Ali igrate igro, ki jo želite igrati? Če ne, kakšno igro bi želeli igrati namesto te? 

 Kaj bi pridobili, če bi igrali drugačno igro? 

 

SOCIALNA MREŽA  
 
Na osnovi zemljevida odnosov  dobimo pregled socialne mreţe. Lahko ga uporabite 
zase, da izrišete lastno mreţo odnosov, ali pa ponudite drugi osebi. Zelo zanimivo je 
namreč, da primerjate svoj lasten zemljevid odnosov z zemljevidom nekoga, ki ste ga 
vključili v vašo socialno mreţo. Lahko tudi prosite nekoga, da nariše vašo mreţo 
odnosov, kot jih oni zaznavajo in jo primerjate z vašo lastno mreţo. 
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Zemljevid odnosov je tako lahko koristen za to, da dobite vpogled v lastno »pokrajino 
odnosov« ali pa vpogled v »pokrajino odnosov« nekoga drugega. Lahko pa ga 
uporabite tudi kot izhodišče v coachingu za raziskovanje socialne mreţe.   
 
 
 
Nekaj vprašanj, ki  se nanašajo na socialno mrežo: 

 Kaj ste opazili, ko ste risali zemljevid? 
 Ali je zemljevid takšen, kot si ga želite? 
 Ali so dobre strani vaših odnosov takšne, kot si želite? 
 Kakšne spremembe bi na redile razliko na vašem zemljevidu? 
 Koga NI na zemljevidu? 
 Kaj sledi? 
 

 
 

SEDEM KORAKOV ČASOVNE REVOLUCIJE 
 
1. Ločite prizadevanje od povračila 
Veliko ljudi uţiva v napornem delu ali vsaj čuti, da je naporno delo vrlina. Naporno 
delo pogosto nudi majhno povračilo. Ko smo ustvarjalni in sledimo temu, kar mi 
ţelimo, smo bogato poplačani. 
 
2. Odpovejte se občutku krivde 

S tem, ko se odpovemo občutku krivde, se izognemo nevarnosti, da bi delali preveč. 
Prav tako imamo večjo moţnost, da se ukvarjamo s stvarmi, v katerih uţivamo. In s 
tem ni nič narobe. Nobene vrednosti ni v tem, da počnemo stvari, ki jih ne maramo. 
Delajte stvari, v katerih uţivate. Naj postanejo vaš poklic. Morda nimate podobnih 
vzgibov, toda malo verjetno je, da boste ustvarili nekaj, kar bo imelo trajno vrednost, 
če tega ne boste z veseljem počeli, kar velja tako za osebne kot tudi poklicne zadeve. 
 
3. Osvobodite se obveznosti, ki vam jih nalagajo drugi 

Vedno boste imeli določene obveznosti do drugih, kar je lahko izjemno koristno z 
vaše perspektive. Toda četudi delate za veliko korporacijo, je pomembno, da 
razmišljate o SEBI in o tem, da delate zase. Tako boste bolj učinkoviti in bolj lojalni do 
korporacije, za katero delate. Kajti kar je dobro za vas in vaše delo, bo verjetno dobro 
tudi za celotno korporacijo in le to lahko postane »win-win« kombinacija. 
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4. Bodite ne konvencionalni pri porabi časa 

Zelo dobra vaja je lahko razmišljanje o tem, kako lahko uporabite svoj čas na 
delovnem mestu in doma na najbolj neobičajne načine. 
 Ali je zares potrebno, da ravnate tako, kot se pričakuje od vas? Ali je res potrebno, 
da se udeleţite vseh srečanj, kjer vas drugi pričakujejo …? Ali obstajajo drugi načini, 
kako lahko preţivite svoj čas in doseţete, kar ţelite? 
 
5. Opredelite, katerih 20 odstotkov vam daje 80 odstotkov 
Zelo verjetno je, da vam bo petina vašega časa prinesla štiri petine doseţkov in sreče 
v vašem ţivljenju. Prepoznajte vaše otoke dosežkov: kratka obdobja, ko ste dosegli 
precej višjo kvaliteto ţivljenja kot v preostalih tednih, mesecih in letih vašega ţivljenja. 
Kaj imajo skupnega vaši otoki dosežkov? Naredite tudi seznam vaših puščavskih 
otokov. 
 To so obdobja vaše najmanjše učinkovitosti in ustvarjalnosti. Enako naredite še za 
vaše otoke sreče in nesrečne otoke. O sebi lahko izveste veliko zanimivega. 
 

 
 
6. Pomnožite 20 odstotkov, ki vam prinaša 80 odstotkov 
Ko odkrijete vaše otoke sreče in dosežkov, boste morda ţeleli preţiveti več časa z 
ukvarjanjem s takimi in podobnimi dejavnostmi. 
 
7. Znebite se ali zmanjšajte aktivnosti majhne vrednosti 

Ko odkrijete vaše nesrečne otoke in puščavske otoke, boste morda ţeleli preţiveti 
manj časa z ukvarjanjem s takimi in podobnimi dejavnostmi. 
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6. Zaključek 
 

Vprašanje kaj je človek, je vprašanje o bistvu človeka. To se odkriva v treh okvirnih 
podobah: človeka kot zavestnega, samozavestnega in vestnega bitja. 

Človek kot zavestno bitje se razodeva predvsem kot umsko bitje, ki s silo svojega 
razuma prerašča telesno podobo in njene razseţnosti, ko se udejstvuje kot 
semantično, intuitivno, ustvarjalno, dialektično in preroško bitje. 

 Kot bitje znamenj osmisljuje svet in sebe v njem. Kot intuitivno bitje ga razbistruje in 
osvetljuje, ker vidi preko vidnih pojavov. 

Kot ustvarjalno bitje ustvarja v simpoziju religije, umetnosti in znanosti nov svet poleg 
narave in nad naravo, to je civilizirani svet tehnike, ki je ţe stvaritev njegovega 
razuma in kot tak skupni doseţek vseh smeri umskega delovanja. 

Kot dialektično bitje se človek udejstvuje z ostrino abstraktnega mišljenja in stoji v 
pogojnikih, odvisnikih, bistvogledju, dvomih in nikalnicah veličastno vzravnan nad 
ţivalskim svetom, hkrati pa v nasprotju z vsem svetom, ko se v teţenju po 
neskončnem meri z absolutnim bitjem, ki ga tem boj zanika zunaj sebe, čim bolj ga 
poudarja v sebi.  

Kot preroško bitje pa se človek v isti teţnji po neskončnosti ravno tako zavestno 
usmerja preko trirazseţnega prostora v čas kot četrto razseţnost, da bi premagal 
razdalje in uţival »najvišji trenutek«, ko bi mogel v sedanjosti zgoščevati preteklost s 
prihodnostjo in tako po svoje uravnavati tok ţivljenja, ki ga kot ustvarjalec civilizacije 
poskuša na novo poganjati. 

Človek kot samozavestno osebno bitje se razodeva ob enem kot izpostavljeno bitje v 
doţivljanjih, ki se sučejo v nasprotjih med lastnim jazom na eni strani in med svetom 
oziroma druţbo. Lahko bi rekli da so to zadnji bitni temelji na drugi strani, ko niha 
med upom in obupom, med vero in nevero, med čaščenjem in zaničevanjem, med 
srečo in nesrečo, tako da vidi sebe vedno ob enem zunaj sebe in hkrati se vidi v 
večstransko izpostavljenih silnicah. 

Človek, kot vestno bitje pa se kaţe kot nravna oseba, ki je svobodna, zato pa tudi 
prištevna in odgovorna.  Oseba, ki je zmoţna odtujevanja in dopolnjevanja, 
zasluţnosti in zadolţenosti, oproščanja in pritrgovanja ter odreševanja v smeri 
stopnjevane popolnosti. Ta se kaţe kot osebna odličnost. 

Tako se nam temeljno vprašanje o tem kaj je človek, postopno spreminja v vprašanje, 
kdo je človek. Človek namreč stoji pred nami kot zavestna, samozavestna in vestna 
osebnost. 

Človekovo bistvo se izkaţe kot enkratno, neponovljivo, v konkretnih posameznikih 
uresničeno osebno dostojanstvo. Hoja za človeštvom se nam tako ob enem prikazuje 
kot hoja za določenim človekom. 

Ne gre samo za razvojno pot človeštva kot vrste, ko en pojav razčlenimo v 
antropološko eksistencialno osvetlitvi, temveč gre tudi za človekovo individualno pot 
skozi ţivljenje.  
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Vsak izmed nas stopa svojemu preseţnemu, izpostavljenemu in odrešilnemu cilju 
nasproti samostojno pot, ki je od sedaj še ni hodil. Temu lahko rečemo tudi integracija 
oziroma praktična uporaba vseh pridobljenih znanj v različnih ţivljenjskih okoliščinah, 
tako zasebnih kot sluţbenih. 

Vprašanje torej ni samo »kaj je to človek«, ampak, kdo je ta človek, ki ustraza 
splošno odkritemu človeškemu bistvu; kdo in kako se pribliţuje temu človeškemu 
vzoru. Ne nazadnje smo vsi ko se rodimo, kot drage kamenine, ki jih vulkan 
pomešane z lavo bruhne na površje iz središča zemlje. S piljenjem, izobrazbo in 
vztrajnim delom na sebi šele postanemo diamanti, ljudje, ki so osebno odlični. 

 

» Vaše odločitve so mogočne – zapomnite si to! Mogočne so zato, ker sta od njih 
odvisni vaša sreča in usoda.« 

 

»Glede sreče se ne moremo primerjati z drugimi, kajti za vsakogar je tisto, kar ga v 
nekem trenutku ali obdobju življenja lahko osreči, tako enkratno, kot je enkraten on 
sam.« 
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