
POMEMBNO!
Na podlagi odzivov drugih ljudi si izoblikujemo

bolj jasno in točno predstavo o sebi.

OKTOBER

MEDOSEBNI ODNOSI, ČUSTVENA INTELIGENTNOST, ASERTIVNOST
MEDOSEBNI ODNOSI so pomemben 
dejavnik razvoja vaše socialne, 
čustvene in intelektualne osebnosti. 
Začnejo se s tem, da se jih zavedate, 
razvijajo pa z usklajevanjem interesov, 
medsebojnim spoznavanjem in 
razkrivanjem čustev. Nastanejo kot 
posledica trajnejšega in ponavljajočega 
sodelovanja med dvema ali več 
osebami. Pri odnosih gre vedno za 
vzajemno zadovoljevanje potreb 
in skupni razvoj, glavni gradniki so 
občutek zaupanja, varnosti in sreče. Z 
njimi zadovoljujete tudi potrebo po 
lažjem preživljanju stresnih situacij. 

Uspešni medosebni odnosi so možni, 
če obvladate družabne in medosebne 
spretnosti, kot so medsebojno 
poznavanje in sprejemanje ter 
komuniciranje. Najzanesljivejša pot za 
ustvarjanje kooperativnih odnosov je 
namenjanje pozornosti drug drugemu.

ČUSTVENA INTELIGENTNOST je 
sposobnost posameznika pri ravnanju 
in obvladovanju čustev v sebi in v 
odnosu do drugih (Goleman, 2001). 
Opisuje lastnosti, kot so značaj, 
obzirnost, rahločutnost in človečnost, 
navzven se izraža kot vedenje. Pomeni 
zavedanje sebe in svojih čustvenih 
stanj ter upravljanje z njimi. Predstavlja 
pomemben dejavnik grajenja 
poslovnih in osebnih odnosov ter hkrati 
vaše osebne kakovosti.

Kako
gradim

odnose?

Kako se
vedem?

ASERTIVNOST je osebnostno-vedenjska
značilnost posameznika, s katero deluje 
v svoje dobro, ne da bi pri tem škodoval 
drugemu. S psihološkega vidika je 
značajska lastnost, s socialnega pa 
sklop veščin vzdrževanja avtonomije v 
medsebojnih odnosih. Ni ponižnost, niti 
agresivnost, je odločnost, samozavest 
in poštenost ter sposobnost postaviti 
se zase in svoje pravice. Asertivno 
komuniciranje je jasno in neposredno. 
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GRADNIKI MEDOSEBNIH ODNOSOV
A. VODILA PRI GRAJENJU MEDOSEBNIH ODNOSOV 

LJUDJE: 
 a. Ločite ljudi od problema/osebo od težave
 b. Ločite sebe od trenutnega čustvenega stanja
 c. Pohvalite ali kritizirajte vedenje in ne osebo

INTERESI: 
 a. Osredotočite se na interese, ne na stališča
 b. Ločite dejstva od zgodbe 

SPREJEMLJIVOST: Ljudje se radi družimo s tistimi, ki nas sprejemejo, take, kot smo
ODOBRAVANJE: Vsak je vesel pohvale in odobravanja 
IZRAŽANJE HVALEŽNOSTI: Zahvala povzroči povečanje samospoštovanja
OBČUDOVANJE: Vsak ima rad pohvalo
USMERJENA POZORNOST: Največji poklon je posvečanje pozornosti
POSLUŠANJE: Bodite dober poslušalec. Opogumite druge, da govorijo o sebi.
PRIZNAVANJE: Dajte ljudem čutiti, da so pomembni. Ne pozabite, da radi slišijo svoje ime.

B. OSNOVNE ZNAČILNOSTI ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI 

 a.  Poznavanje osebnih čustev - prepoznavanje občutka, kakršen se v resnici porodi
 b.  Nadziranje osebnih čustev
 c. Samomotiviranje - razporejanje emocij, bistvenega pomena za usmerjanje  
  lastne pozornosti ter samoobvladovanja
 d. Prepoznavanje čustev drugih ali empatija - osnovna spretnost pri občevanju z ljudmi 
      in sposobnost, ki nadgrajuje čustveno zavest o sebi
 e.  Vzdrževanje medosebnih odnosov - bistvo umetnosti ustvarjanja in 
     ohranjanja medosebnih odnosov je spretnost uravnavanja čustev pri drugih.
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1. Ste empatični?

Odgovorite z  DA ali NE:

Ali se poskušate vživeti v občutke, ki se nahajajo za besedami? Da  Ne

Ali presojate implicitna (skrita) sporočila in vsebino povedanega? Da  Ne

2. Razmislite, kaj polagate in dvigujete z vašega čustvenega bančnega računa 
(Covey 1994). Česa je več, pologov ali dvigov??

Pologi: prijaznost, razumevanje, pozornost, izpolnjevanje obveznosti, razjasnjevanje  
pričakovanj, osebna integriteta, iskreno opravičilo ob napaki

Dvigi: neprijaznost, nespoštljivost, neodzivnost, neizpolnjevanje dogovorov, nejasna 
pričakovanja, grožnje, pretirani odzivi, ponavljanje napak

C. VEDENJE  

Proindividualno vedenje je tisto, pri katerem v medosebnih odnosih postavljamo v 
ospredje sebe in svoje koristi.

Prosocialno vedenje zajema vedenje, ki je naravnano na pomoč drugim, ki so v 
težavah ali v zadovoljevanje potreb drugih ljudi.

Disocialno vedenje označuje vedenje, ki ni v skladu z družbenimi normami.
Antisocialno je tisto, ki neposredno ogroža interese drugih (pretepanje, izsiljevanje,..), 
asocialno je tisto, ki neposredno ne ruši norme neke družbe, a tudi ni v skladu z njimi 
(neaktivnost, postopanje..)

Neizražena čustva ne bodo nikoli izzvenela. Pokopana so 
živa in bodo prišla na plano kasneje, v še grši obliki. 

Sigmund Freud
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b) V katerem vzorcu vedenja se najdete?
     Označite lahko več rešitev!

1. Jaz sem v redu, ti nisi v redu.
    Značilnosti vedenja: gospodovalno, arogantno, netolerantno, prepričevalno

2. Jaz sem v redu, ti nisi v redu.
     Značilnosti vedenja: nejasno, manipulativno, krivdo naložiti drugemu, 
     podtikajoče, sarkastično

3. Jaz nisem v redu, ti si v redu.
     Značilnosti vedenja: čakanje, stokanje, nemoč, ubogljivost, opravičevanje

4. Jaz sem v redu, ti si v redu.
     Značilnosti vedenja: neposrednost, poštenost,
   pozitivnost, odprtost, odgovornost, spontanost

a) Ljudje se v odnosih do drugih vedemo različno. Nekateri v ospredje postavljamo 
sebe, drugi smo naravnani v pomoč drugim. Razmislite in označite, kje napremici 
vedenja ste?
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Človek se pretirano/nerealno ceni, potrebe
drugih mu niso pomembne EGOIZEM

Zna se postaviti zase, v ospredjE postavlja sebe,
ne škodi drugemu ASERTIVNOST

Posemeznik je pripravljen pomagati drugemu, če hkrati
njemu prinaša korist v obliki socialnega priznanja,
ponosa, povečanja samospoštovanja.

POMOČ DRUGEMU

Posameznik je pripravljen pomagati drugim brez koristi
za sebe ali celo v svojo škodo ALTRUIZEM

Ne zna se postaviti zase, je nesamozavesten,
v ospredje postavlja potrebe drugih

INFERIORNOST (OBČUTEK 
MANJVREDNOSTI)
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D. ASERTIVNO KOMUNICIRANJE  

Asertivnost v praksi pomeni:

• samozavest in njeno krepitev - povečana neodvisnost in avtonomija
• zavedanje sposobnosti in krepitev moči - dobra samopodoba, sposobnost uveljavitve
• zavzeti se zase - spoštovanje svojih pravic in pravic drugih
• jasna komunikacija - označitev in postavitev meje
• stik s svojimi čustvi in občutki  - izražanje svojih občutkov in prevzemanje odgovornosti
• dostojanstvo
• samouresničevanje

Pogoji za razvoj asertivnosti:

 1.  Poznavanje in sprejemanje sebe (sprejemati svoje sposobnosti in omejitve,  
   obvladovati se, biti umirjen)
 2.  Sprejemanje drugega (biti toleranten, ljudi sprejemati in upoštevati takšne, kot so)
 3.  Pristnost (sproščenost, iskrenost, odprtost, ustvarjalnost, humor, sprejemati  
  
 4.  Zavedati se težav in tveganj (realna pričakovanja, jasni načrti, prevzemanje    
   odgovornosti, sprejemanje kompromisov, odločitev in posledic svojih odločitev)

a) Običajno smo subtilna kombinacija štirih tipov vedenja (agresivno, manipulativno, 
pasivno, asertivno), le da so pri vsakem od nas različno zastopani. Razmislite o 
svojem načinu odzivanja. Obkrožite tiste, v katerih se prepoznate: 

•  Če bi bil jaz ti…..
• Ne skrbi, bom jaz uredil/a….
• Karkoli želiš, se strinjam….
• Sam sem odgovoren/a za svoje življenje, zato…
• Vedno imam prav….
• Nič v zvezi s teboj me ne zanima…
• Seveda nisem jezen/a….
• Ti pa res ne poznaš šale…
• Nimam izbire…
• Nisem pomemben/a…
• Kako si drzneš…
• To je zelo dobro za človeka tvoje vrste…
• Nisem popoln/a..
• Tvegal bom.
• Čakam, da se moje življenje obrne na bolje…
• Pravico imam biti to kar sem…

Vsak odziv pripada določenemu 
tipu vedenja, za pomoč in rešitve 

nas pokličite!
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Formula za oblikovanje jaz sporočil
A: Čutim...(opis čustev)
B: ...ko ti....(vedenje druge osebe)
C: ...ker.......(opis učinka vedenja na nas)

b) Kako najti primerne besede?

Pravilo številka 1: Uskladite neverbalno in verbalno komunikacijo!
Pravilo številka 2: Ne igrajte psihologa!
Pravilo številka 3: Oblikujte »jaz« sporočila! Izogibajte se ti, vi!

Oblikujte izjavo s svojega gledišča (uporabite jaz namesto vi/ti):

1.  Hej, tako pa ne morete razmišljati!
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.  Dajte no, bodite no resni, pa ja vendar veste, da zakon tega ne dovoljuje.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.  Kako ste si sploh drznili pomisliti na kaj takega?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4.  S tabo/z vami se pa res ne da pogovarjati!
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5.  Vi niste za sodelovanje, ker ste nemogoč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Delali ste zanič in proti vsem pričakovanjem.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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c)  Zamislite si svoj primer. Pripravite se v skladu s štirimi koraki DESC tehnike.
    Če potrebujete pomoč, nas pokličite!!

Korak D: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Korak E: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Korak S: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Korak C: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Asertivne tehnike:

1. AKTIVNO POSLUŠANJE - prvi korak do asertivnosti je aktivno poslušanje
2. GOVORICA TELESA - z govorico telesa sporočamo drugim, kako se počutimo. 
3. REČI »NE« - vliva več samospoštovanja, drugi nas bolj spoštujejo.
4. KOMPROMIS - predlagamo rešitev, ki je sprejemljiva za obe strani. 
5. POKVARJENA PLOŠČA - sporočilo ponavljamo toliko časa, da ga sogovornik sliši. 
6. ZAMEGLITEV - strinjamo se z delom sogovornikove trditve, hkrati pa jasno 
povemo svoje stališče. 
7. TEHNIKA DESC - (Sharon A. in Gordon H. Bower)

Kako uporabljati tehniko DESC?

Osnovni cilj tehnike je izražanje svoje težave in svojih občutkov ter doseganje 
spremembe. Namenjena je iskanju rešitev, ne da bi koga prizadeli.

Korak 1: D (describe): Opisati in navesti objektivna dejstva in vedenje, ki so vzrok težave.
Korak 2: E (express): Izraziti neprijetne občutke, ki jih doživljamo, spregovoriti o 
nevšečnostih, izraziti nestrinjanje in kritiko ravnanja.
Korak 3: S (specify): Podrobno, brez dvoumnosti, pojasniti, kako naj bi sogovornik 
spremenil svoje ravnanje, da bi se neprijetnosti končale. Predlagati več možnih rešitev.
Korak 4: C (consequences): Opisati pozitivne posledice, ki jih bo prinesla sprememba 
ravnanja in predstaviti nevšečnosti, do katerih bo prišlo, če ne bomo našli rešitve.
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NALOGA MESECA Nalogo meseca
si zastavite sami!


