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Uvod 

Partnerski konzorcij projekta SENTYR (2017-2-BG01-KA205-036500) je razvil metodologijo 

usposabljanja, saj se mladinski delavci danes srečujejo z novimi in bolj zapletenimi izzivi kot kdaj 

koli prej. Mladi postajajo vedno bolj zahtevni in kritični glede metod, ki jih uporabljajo mladinski 

delavci - pozivajo k bolj interaktivnim in privlačnim oblikam usposabljanja ter izpostavljajo 

probleme širšega interesa - večjo pozornost zahtevajo pomembne teme, kot so "Moja poklicna 

pot", "Zaposljivost", "Smiselno življenje". Zato je projekt SENTYR razvil dvodelni priročnik, 

sestavljen iz ocenjevalne metodologije in metodologije usposabljanja, da vas opremi s potrebnimi 

orodji, za uspešen odziv na splošen poziv k kakovosti v vsakodnevnih dejavnostih mladih. 
 

Ocenjevalna metodologija predstavlja metode in instrumente za opredelitev ocen in ocenitev 

potreb po usposabljanju mladih, ki jim grozi socialna izključenost, in je brezplačna za prenos na 

povezavi https://sentyr.eu/outcomes/. Ocenjevalna metodologija prispeva k izbiri ustreznih orodij 

usposabljanja, ki jih je mogoče uporabiti in izbrati iz te Metodologije usposabljanja. Kontrolni 

seznam, ki se uporablja za ocenjevanje potreb ogroženih mladih, je tudi del dokumenta in ga je 

mogoče najti v Dodatku 3. 

 

SENTYR-jeva Metodologija usposabljanja je namenjena mladinskim delavcem, ki želijo razširiti 

in izpopolniti svoj portfelj usposabljanja na področju samozavedanja in izobraževalnih metod 

podjetništva. Skozi metodologijo bodo dobili dostop do bistvene najsodobnejše baze znanja, ki jim 

bo omogočila strukturiranje samozavedanja in podjetniškega usposabljanja z ogroženimi mladimi. 

Metodologija temelji na treh svetovno znanih metodah: dialoška samo teorija, poslovne 

konstelacije in narativni pristop. Vse tri metode so opisane na koncu metodologije usposabljanja. 

 

Metodologija usposabljanja bo kombinacija izkustvenega učenja in teoretičnega znanja o 

samozavedanju in podjetniških procesih. Metodologija bo omogočila učinkovito spodbujanje, 

participativno in eksperimentalno učenje ter tako vodila do trajnostnega pridobivanja znanja in 

spretnosti za udeležence. Metodologija usposabljanja temelji na treh korakih za osebni razvoj 

mladinskih delavcev in vsak korak ima posebne vaje. Vsak korak in ustrezne vaje ter uporabljena 

metoda se ločijo z določeno barvo. Mladinski delavci lahko opravijo vse tri korake in vse vaje ali 

izberejo posebne vaje, ki ustrezajo njihovim potrebam. 

 

V naslednjih odstavkih bomo predstavili nekaj metod, na način, ki vam omogoča, da uporabite 

vaje v tej metodologiji usposabljanja, ki temeljijo na teh metodah. Vključili smo tudi nekaj 

nadaljnjih predlogov za branje, če bi želeli še bolj raziskati metode.  

 

 

 

 

 

Veselo branje! 

 

SENTYR ekipa 
 

https://sentyr.eu/outcomes/
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Okvir učnih izidov 

Okvir bo temeljil na Evropskem ogrodju kvalifikacij (v nadaljevanju EOK) in obstoječih opisih, z 

dodatkom posebnih atributov, povezanih s potrebami ciljne skupine, ki je naslovljena, in temo 

samozavedanja. Poleg tega bo okvir zagotovil posebne primere učnih izidov pri uporabi te 

metodologije usposabljanja.  

 

Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK)/The European Qualifications 

Framework (EQF) 

 
“je skupni evropski referenčni okvir, katerega namen je izboljšati berljivost in razumljivost 

kvalifikacij v različnih državah in sistemih. EOK, ki pokriva kvalifikacije na vseh ravneh in v vseh 

podsistemih izobraževanja in usposabljanja, zagotavlja celovit pregled nad kvalifikacijami v 39. 

evropskih državah, ki so trenutno vključene v njegovo izvajanje “(Vir 1). 

 

EOK ima osem referenčnih ravni, opredeljenih v smislu učnih rezultatov, tj. znanja, spretnosti in 

kompetenc. Učni izidi izražajo to, kar posamezniki poznajo, razumejo in so sposobni narediti na 

koncu učnega procesa. Glavni namen EOK je izboljšati berljivost in razumljivost kvalifikacij med 

državami in sistemi. To je pomembno za podporo čezmejni mobilnosti mladostnikov in delavcev 

ter vseživljenjskega učenja po vsej Evropi (vir 1). 

 

Ravni EOK niso povezane s kakršnimi koli posebnimi kvalifikacijami ali izobraževalnimi 

programi, vendar navajajo raven, do katere je mladostnik osvojil ustrezno znanje, spretnosti in 

kompetence med učenjem. Tako, ravni EOK zajemajo vse izobraževalne sektorje (poklicno, 

splošno in visokošolsko izobraževanje), vse ravni izobraževanja (osnovno, srednje in visoko 

šolstvo, nadaljevalno izobraževanje) ter vse oblike izobraževanja (formalno, neformalno in 

priložnostno učenje).  

 

Čeprav je EOK mogoče uporabiti tudi za neformalno izobraževanje, je dobro znano, da je z 

metodološkega stališča ocenjevanje in merjenje neformalnega znanja, kompetenc in spretnosti 

precej težko v primerjavi s formalnim izobraževanjem.  

 

Preden lahko ocenimo ali izmerimo kakršen koli napredek, moramo imeti okvirni pogled od 

izhodišča, ki je v našem primeru osem ključnih kompetenc neformalnega učenja. 

"Kompetence so v Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta opredeljene kot" 

kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ki ustrezajo kontekstu. Ključne kompetence so tiste, ki 

jih vsi posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, aktivno državljanstvo, socialno 

vključenost in zaposlovanje. So prenosljive, se med seboj prepletajo in povezujejo ter tvorijo 

osnovo za vseživljenjsko učenje. "(Vir 3). 

Referenčni okvir določa osem ključnih kompetenc: 

1. Komuniciranje v maternem jeziku; 

2. Komuniciranje v tujih jezikih; 

3. Matematične kompetence in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji; 
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4. Digitalna pismenost; 

5. Učenje učenja; 

6. Socialne in državljanske kompetence; 

7. samoiniciativnost in podjetnost; 

8. Kulturna zavest in izražanje; 

(Vir 3).  

 

Skozi kakršen koli proces učenja, opazovanja, doživljanja mladostniki, uporabljajo nove 

informacije, jih primerjajo z že obstoječimi vrednotami in informacijami, ki jih imajo, in morda 

celo dvomijo v obstoječa prepričanja ali vedenje. Mladinski delavci želijo spremljati mladostnika, 

skozi učenje, ga voditi in mentorirati ter na samem koncu pomagati mladim uresničiti kompetence, 

spretnosti in znanje (pridobljeno ali povečano). Če je mladostnik vključen v proces ugotavljanja 

lastnih učnih izidov, s tem, vzpostavlja svoje želje in smernice za osebni ali poklicni razvoj. 

 

Znanje se lahko opredeli kot sposobnost spominjanja ali zapomnitve dejstev, ne da bi jih nujno 

razumeli. Nekateri od akcijskih glagolov, ki se uporabljajo za ocenjevanje znanja, so: urediti, 

zbrati, opredeliti, opisati, podvojiti, našteti, preučiti, poiskati, identificirati, označiti, naštevati, 

zapomniti, poimenovati, naročiti, povzeti, predstaviti, citirati, zapomniti, prepoznati, pomniti, 

evidentirati, povedati, povezovati, ponavljati, reproducirati, prikazati, navajati, tabelirati, govoriti 

(Vir 4). 

 

Nekateri primeri učnih izidov za to metodologijo usposabljanja: 

 Preklicati genetsko terminologijo: homozigotni, heterozigotni, fenotip, genotip, homologni 

par kromosomov itd. 

 Opišite metodo pisnega dela  

 Navedite merila, ki jih je treba upoštevati pri govorjenju o (poslovni) konstelaciji 

 Opredelite tri korake za samozavedanje in podjetništvo 

 

 

Upoštevajte, da se vsak učni izid začne z akcijskim glagolom.  

 

Literatura po navadi opisuje najboljši način za določitev splošnih učnih izidov: določiti minimalne 

sprejemljive standarde, ki jih mora mladostnik ali študent doseči, da opravi modul, program itd. 

Čeprav to velja za formalno izobraževanje, pa to isto ni priporočljivo niti praktično uporabno v 

neformalnem izobraževanju. Osnovna ideja neformalnega izobraževanja, če jo poenostavimo, je 

sposobnost učenja. Formalno učenje določa kvaliteto, kvantiteto, pristope, metode, tempo, 

dolgoročnost ali kratkoročnost, kar pa niso značilnosti neformalnega učenja. Slednje za standarde 

pojmuje kakršno koli povečanje znanja, spretnosti ali kompetenc mladostnika, od samega začetka 

do konca izobraževanja.  

 

S stališča nadaljevati idejo o individualnih učnih procesih, tempu učenja, pristopih in metodah, ki 

se uporabljajo za pridobivanje znanja, projektni konzorcij ne bi smel prevzeti, kaj je in koliko 

učnih izidov je pravilnih za vsako mladinsko učenje. Podal je seznam posameznih glagolov, ki bi 

vam in vašim mladostnikom pomagali, da ugotovite učni izid. Verjamemo, da je to vse vodilo, ki 
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bi ga moral imeti mladinski delavec, in se s tem znanjem odzivati na želje in ideje mladostnika, 

katere si želi realizirati na koncu učnega procesa.  

 

 Opisniki, ki opredeljujejo ravni evropskega ogrodja kvalifikacij 

(EOK) 
Vsaka od teh 8 ravni je opredeljena z nizom opisnikov, ki navajajo učne izide glede na 

kvalifikacije na navedeni ravni v katerem koli sistemu kvalifikacij. 

  Znanje  Spretnosti  Kompetenca  

 

V okviru EOK je znanje 

opisano kot teoretično in/ali 

podatkovno. 

V okviru EOK so spretnosti 

opisane kot spoznavne (uporaba 

logičnega, intuitivnega in 

ustvarjalnega mišljenja) in 

praktične (ki zajemajo ročne 

spretnosti in uporabo metod, 

gradiv, orodij in instrumentov). 

V okviru EOK je 

“kompetenca” opredeljena 

glede na odgovornost in 

samostojnost. 

Učni izidi na 

ravni 1 so 

Osnovno splošno 

znanje 

osnovne spretnosti, potrebne 

za izvedbo preprostih nalog 

delo ali študij pod 

neposrednim nadzorom v 

strukturiranem okviru 

Učni izidi na 

ravni 2 so 

osnovno podatkovno 

znanje s področja dela ali 

študija 

osnovne spoznavne in 

praktične spretnosti, potrebne za 

uporabo ustreznih podatkov za 

izvedbo nalog in reševanje 

rutinskih problemov z uporabo 

preprostih pravil in orodij 

delo ali študij pod 

nadzorom in delno samostojno 

Učni izidi na 

ravni 3 so 

poznavanje dejstev, 

načel, postopkov in splošnih 

pojmov s področja 

dela ali študija 

vrsta spoznavnih in praktičnih 

spretnosti, potrebnih za 

dokončanje nalog in reševanje 

problemov z izbiro in uporabo 

osnovnih metod, orodij, gradiv in 

podatkov 

• prevzem odgovornosti 

za dokončanje nalog pri delu 

ali študiju • med reševanjem 

problemov prilagajanje 

lastnega vedenja okoliščinam 

Učni izidi na 

ravni 4 so 

podatkovno in 

teoretično znanje v širšem 

okviru na področju dela ali 

študija 

vrsta spoznavnih in praktičnih 

spretnosti, potrebnih za pripravo 

rešitev specifičnega problema na 

področju dela ali študija 

• samostojno delovanje v 

okviru smernic na področjih 

dela ali študija, ki so navadno 

predvidljive, vendar se lahko 

spremenijo • nadzor rutinskega 

dela drugih, prevzem delne 

odgovornosti za vrednotenje in 

izboljšanje delovnih ali 

študijskih dejavnosti 

Učni izidi na 

ravni 5 so 

celostno, specializirano, 

podatkovno in teoretično 

znanje na področju 

dela ali študija in 

zavedanje o mejah tega 

znanja 

celoten niz spoznavnih in 

praktičnih spretnosti, potrebnih za 

pripravo ustvarjalnih rešitev 

abstraktnih problemov 

• vodenje in nadzor v 

okviru delovnih in študijskih 

dejavnosti v primeru 

nepredvidljivih sprememb • 

pregled in razvijanje svojega 

delovanja in delovanja drugih 

Učni izidi na 

ravni 6 so 

poglobljeno znanje s 

področja dela ali študija, 

skupaj s kritičnim 

razumevanjem teorij in načel 

zahtevnejše spretnosti, ki 

dokazujejo obvladanje in 

inovativnost, potrebne za reševanje 

kompleksnih in nepredvidljivih 

• vodenje kompleksnih 

tehničnih ali strokovnih 

dejavnosti ali projektov, 

prevzem odgovornosti za 
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  Znanje  Spretnosti  Kompetenca  

 

V okviru EOK je znanje 

opisano kot teoretično in/ali 

podatkovno. 

V okviru EOK so spretnosti 

opisane kot spoznavne (uporaba 

logičnega, intuitivnega in 

ustvarjalnega mišljenja) in 

praktične (ki zajemajo ročne 

spretnosti in uporabo metod, 

gradiv, orodij in instrumentov). 

V okviru EOK je 

“kompetenca” opredeljena 

glede na odgovornost in 

samostojnost. 

problemov na specializiranem 

področju dela ali študija 

sprejemanje odločitev v 

nepredvidljivem delovnem ali 

študijskem okviru • prevzem 

odgovornosti za vodenje 

strokovnega razvoja 

posameznikov ali skupin 

Učni izidi na 

ravni 7 so 

visoko specializirano znanje, 

ki delno vključuje najnovejša 

spoznanja s področja dela ali 

študija, kot podlaga za 

izvirna dognanja in/ali 

raziskave 

kritično zavedanje o 

vprašanjih znanja s področja 

in na stičiščih med 

posameznimi področji 

specializirane spretnosti za 

reševanje problemov, potrebne pri 

raziskavah in/ali inovacijah za 

razvoj novega znanja in postopkov 

ter za povezovanje znanja z 

različnih področij 

• vodenje in 

preoblikovanje okvirov dela ali 

študija, ki so kompleksni, 

nepredvidljivi in je do njih 

treba pristopati z novimi 

strategijami • prevzem 

odgovornosti za prispevanje k 

strokovnemu znanju in praksi 

in/ali za pregled strateškega 

delovanja delovnih skupin 

Učni izidi na 

ravni 8 so 

najbolj izpopolnjeno 

znanje na delovnem ali 

študijskem področju in na 

stičiščih med posameznimi 

področji 

najbolj izpopolnjene in 

specializirane spretnosti in tehnike, 

vključno s sintezo in 

vrednotenjem, potrebne za 

reševanje kritičnih problemov v 

raziskavah in/ali inovacijah ter za 

razširitev in ponovno opredelitev 

obstoječega znanja ali strokovne 

prakse 

• izkazovanje znatne 

avtoritete, inovativnosti, 

samostojnosti, znanstvene in 

strokovne celovitosti in trajne 

zavezanosti razvijanju novih 

zamisli ali procesov v ospredju 

delovnega ali študijskega 

okvira, vključno z 

raziskovanjem 

 Vir 2. 

Splošni koncept in teoretični okvir  
 

Naša metodologija usposabljanja temelji na rezultatih vprašalnika / kontrolnega seznama, ki ga je 

mladinski delavec opravil vnaprej s mladostnikom. Vprašalnik je orodje za ocenjevanje, ki pomaga 

mladinskim delavcem, kot začetna točka subjekta, ki olajša nadaljnji proces usposabljanja. 

Metodologija usposabljanja je za mladostnika primerna le, če:  

 

a) so izpolnjene osnovne potrebe mladostnika, kot so psihološke in varnostne potrebe.  

b) mladostnik ima (nejasne) sanje o podjetništvu.  

 

Če ima mladostnik drugačne sanje kot (socialno) podjetništvo, se lahko uporabita prvi in drugi 

korak te metode (zavedanje trenutne situacije in ustvarjanje večje svobode), vendar obstajajo tudi 

druge metode usposabljanja v tem primeru. Cilj metode usposabljanja je izobraziti mladostnika 

izrecno, da razišče svojo podjetniško idejo in to, kakšen (osebni) razvoj je potreben za uspeh. 
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 Osebni razvoj mladinskega delavca  

Metodologija temelji na treh svetovno znanih metodah: 

1. Dialoška teorija (vijolična barva) 

2. Poslovne konstelacije (rumena barva) 

3. Narativni pristop (roza barva)  

 

Ozadje teh treh metod je pojasnjeno v naslednjem poglavju. Vsaka vaja za vsak korak ima ustrezno 

metodo, ki je jasno, barvno opredeljena. Vaje so pojasnjene korak za korakom. Zato mladinskemu 

delavcu ni treba biti strokovnjak za uporabljene metode. Kljub temu močno priporočamo, da 

mladinski delavci sami opravijo vaje s sodelavcem, preden začnejo z metodo usposabljanja z 

mladostnikom. Obstaja pomemben vidik metodologije, ki je potreben za delovanje metodologije. 

To je osebni razvoj mladinskega delavca. Delo z mladimi (ali delo z ljudmi na splošno) zahteva 

premislek o lastnih vzorcih in pasteh. Tako boste lažje zavzemali nevtralen položaj pri pomoči 

mladim. Zato smo v metodologijo vključili tudi del za mladinske delavce, da razmislijo o svojem 

položaju in vzorcih, ki jim pomagajo. 

 

 Vzpostavitev metodologije usposabljanja  

Metoda usposabljanja je sestavljena iz splošne strukture treh korakov. Gre za praktično delitev, ki  

ustvarja logično zaporedje, da bi se podprl fokus med usposabljanjem. V praksi velja, da lahko 

vaje izvedene po korakih ustvarijo vpogled vnaprej ali za nazaj. Zato se bodo koraki neprekinjeno 

izmenjevali.  
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Metoda 1 – kompozicioniranje (vaje vijolične barve) 

 

Kompozicioniranje (Composition work) je orodje namenjeno prepoznavanju kompetenc, ki jih 

posameznik že poseduje - v smislu samospoznavanja, kot tudi metoda za stimuliranje osebnega in 

poklicnega razvoja. Metodo sta razvila Agnieszka Konopka in Hubert Hermans ter temelji na 

dialoški samo teoriji, po kateri je jaz razume kot množica jaz-pozicij (različne plati mene), v 

pokrajini uma.  Kompozicioniranje je navdahnjeno z umetnostjo in znanstvenim modelom jaza. 

Stranka zavzame pozicijo umetnika in ustvari svojo lastno jaz-pokrajino. Posledično se za to 

krajino uvede meta pozicija, ki olajša njen pregled in razumevanje ter lahko spodbudi njen 

nadaljnji razvoj. 

 

Metoda je kombinacija verbalnih/refleksivnih in neverbalnih/senzoričnih elementov. Zamisel o 

predstavljanju jaz-pozicij z uporabo kamnov se zgleduje po japonskih sklanih vrtovih, ki pogosto 

predstavljajo organizacijo ali razvoj sebe. Kamni s svojimi abstraktnimi in senzoričnimi 

kvalitetami pomagajo priklicati in simbolizirati neverbalne vidike jaz-pozicij. Dialoško jaz smo 

opisali kot dinamično množico jaz-pozicij v pokrajini uma. Jaz – pozicije so različni vidiki 

posameznikove osebnosti, »oznake«, ki pripadajo posamezniku (npr. jaz kot tesnoben, jaz kot 

močan, jaz kot klovn, jaz kot srečen).  

 

Jaz-pozicije niso zgolj notranje, ampak tudi zunanje. Pomembne druge ali zunanje vidike nekoga 

(npr. moj prijatelj, narava, moj oče) lahko vidimo tudi kot del sebe. Jaz-pozicije lahko imajo 

različne odnose med seboj: npr. konfliktne ali opozicijske, pa tudi koalicijske, sodelujoče.  

Kakovost odnosov med jaz-pozicije določa razvoj in blaginjo osebe, podobno družbi, v kateri 

odnosi med ljudmi določajo dinamičnost in razvoj skupine. Raziskovanje kakovosti odnosov med 

položaji je eden od osnovnih ciljev v kompozicijskem delu. Z eksternalizacijo jaz-pozicij in 

njihovim predstavljanjem v kompoziciji se ustvari posebna vrsta položaja, ki se imenuje »meta-

položaj«. To je položaj, ki omogoča opazovanje situacij na določeni razdalji, kar daje vseobsegajoč 

pogled, od koder je mogoče istočasno videti več jaz-pozicij. To odpira možnost za raziskovanje in 

vrednotenje organizacije jaza.  

 

Ena od glavnih prednosti uporabe metafore pokrajine za raziskovanje uma v kompozicioniranju 

je, da omogoča delo s prostorskimi odnosi med položaji in na ta način ima potencial za spodbujanje 

vpogleda v organizacijo sebe, tako na horizontalno, kot vertikalno.  

 

Dve nasprotni si stališči, kot sta veselje in razočaranje, ali vertikalne in horizontalne moči, je treba 

integrirati z iskanjem tretjega položaja. Ta proces integracije se lahko obravnava in stimulira le, 

ko sta dve nasprotni poziciji, ki ju predstavljajo kamni, postavljeni sočasno, raziskani 

eksperimentalno in gledani z meta položaja. To pogosto povzroči, da se najde tretji, obsežen 

položaj. Na primer, pri eni od naših strank sta bila identificirana dva, nasprotujoča si položaja: »jaz 

kot težak« (predstavljen s temnim kamnom) in »jaz kot prijazen« (predstavljen z rožnatim 

kamnom). Pri tej metodi je ta dva položaja spremljal še tretji: »jaz kot človek« (predstavljen z 

večbarvnim kamnom). Novo stališče odvrne stranko, da bi obtičala v eni ali drugi poziciji. »Biti 

človek« je opisal kot dopuščanje »različnih barv sebe, tudi v istem razmerju«. Pojem »tretjega 

položaja« je razumljen kot integrativni odgovor na protislovja v sebi na ravni jaz-pozicij. 
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Vendar pa organizacija kamnov in prostorov v večini japonskih vrtov kaže tudi na drugo 

dimenzijo, ki lahko igra ključno vlogo pri obravnavanju nasprotij v sebi. Gre za peščeni prostor, v 

katerega so položeni kamni, ki dodaja edinstveno kakovost celotni sestavi. Ta »vmesni prostor« 

postane temelj, ki zajema nasprotja. To opazovanje prostora presega dvojnost položajev in postane 

razvojni vir za sebstvo, ki ponuja enotnost kot nasprotje mnogoterosti, preprostost kot nasprotje 

kompleksnosti, tišino v odgovoru in prostor kot podlago za objekte. Vsak kamen je obkrožen s 

prostorom, kot je vsak občutek obdan z izkustvenim prostorom našega uma, kot predmet fokusa 

in ozadje.  

 

Kamni predstavljajo jaz-pozicije in občutke ter njihove medsebojne povezave. Lahko so uporabni 

pri raziskovanju človeškega uma, zaradi svoje privlačnosti do nezavednega in afektivnega, 

neverbalne razsežnosti jaza. Imajo neverbalne in ne figurativne lastnosti, posedujejo naturalistične 

in abstraktne lastnosti. Abstraktne lastnosti kamnov povabijo človeka v svet onkraj besed, v 

nobeno konceptualno zaznavanje in spodbujajo neverbalno, čustveno dimenzijo sebe. Pri metodi 

kompozicioniranja uporabljamo oboje, neverbalno gradivo in verbalno označevanje z namenom, 

da integriramo obe izkustveni ravni.  

 

Lahko zaključimo, da je uspešna integracija teh dveh dimenzij pomembna osnova za razvoj 

čustvene zavesti. Čustvena zavest se razvija v interakciji ali z »dinamičnim plesom« med dvema 

tokoma zavesti: racionalno-jezikovnim in čutno-neposrednim. Dimenziji se lahko hitro znajdeta v 

konfliktu, zaradi nevronske tekmovalnosti med njima. Zato želimo spodbuditi osebnostni razvoj 

in čustva, s kombinacijo vaj, ki aktivirajo obe ravni: verbalno in neverbalno.  

 

 

Dodatni predlogi za branje:  

 Dialogical Self Theory. Positioning and counter-positioning in a globalizing society (2010) - 

Hubert Hermans & Agnieszka Konopka 

 Agnieszka Konopka & Wim Van Beers (2014) Compositionwork: A Method for Self-

Investigation, Journal of Constructivist Psychology, 27:3, 194-210, 

 Agnieszka Konopka (2012). The depositioning of the I: emotional coaching in the context of 

transcendental awareness, pp: 423-438. In Handbook of Dialogical Self Theory, Hermans, H. 

& Gieser, T., Cambridge University Press, 2012 

 Hubert Hermans (2014), Self as a Society of I-Positions:A Dialogical Approach to Counseling, 

Journal of Humanistic Counseling,Vol. 53 

 www.compositionwork.com  

 

  

http://www.compositionwork.com/
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Metoda 2 - (Poslovne) Konstelacije (vaje rumene barve) 

Konstelacije podpirajo način gledanja na probleme in vprašanja s sistemskega vidika. Sistemske 

ne smemo zamenjevati s sistematičnim. To je nekaj povsem drugega. Sistemski je nemški koncept, 

ki ga ni mogoče enostavno prevesti. Pomeni - »nanašajoč se na celoten sistem«. Skozi  

izobraževanje in v vsakdanjem življenju smo navajeni analizirati probleme in uporabljati naše 

analitične sposobnosti. Konstelacije nas vabijo k uporabi fenomenološkega pristopa. Namesto da 

gledate dele sistema, gledate na sistem kot celoto. Dovolite, da pojavi govorijo sami zase. Ničesar 

ne želite spremeniti ali popraviti. Na ta način ne boste le opazovali plasti vidnih in oprijemljivih 

predmetov in dogodkov. Če pogledamo fenomenološko, vključimo tudi to, kar je pod površjem. 

To je kot z železnimi opilki in magnetnim poljem. Brez železnih opilkov ne vidite magnetnega 

polja, ampak je tam in vpliva na predmete, ki so na polju. Z dodajanjem železnih opilkov na polje, 

lahko vidite polje in pojasnite, zakaj se nekatere stvari dogajajo. 

 

Konstelacije se uporabljajo predvsem takrat, ko intervencije v tako imenovanih „površjih“ nimajo 

želenega učinka. Pomagajo nam, da raziščemo pod površino in najdemo temeljni vzrok resnih 

problemov. Bert Hellinger je bil ustanovitelj družinskih konstelacij. V metodo družinskih 

konstelacij je integriral številne teoretične tokove in terapevtske pristope. Gunthard Weber je 

metodo razvil v področje organizacij in podjetij in jo poimenoval metoda poslovnih konstelacij. 

Danes obstaja več oblik konstelacij, povezanih z zdravjem, kariero, trženjem, upravljanjem ali 

družbenimi in svetovnimi vprašanji. Zato v tej metodologiji uporabljamo splošni pojem  

konstelacij.  

 

Ko se lotite sistemskega pristopa k problemu, pogledate širšo sliko. Namesto povečave, zmanjšate. 

Hkrati pa se prepustite linearnemu ali celo krožnemu razmišljanju, kjer obstajajo vzroki in 

posledice ali logične posledice. Pristopite vprašanju kot celoti. Dovolite, da je vse hkrati. Vse, kar 

čutite, vidite, slišite in veste, je povezano. Zgodovina, prihodnost, vse obstaja v sedanjosti. 

Dogodki iz preteklosti še vedno vplivajo na sedanjost. Travmatske izkušnje vplivajo na poznejše 

generacije, čeprav o njih ne vemo. Kar vidite, je odvisno od osredotočenosti in perspektive. Tako 

kot v hologramu je vsak del sistema sestavljen iz lastnosti celote. Na ta način boste lahko spoznali 

celoto tako, da pogledate del in obratno. Na ta način lahko obravnavamo probleme kot 

manifestacijo nečesa, kar se dogaja  pod površjem. To je lahko zelo koristno pri delu z mladimi z 

najrazličnejšimi težavami. Te težave morda niso težave, ampak simptomi nečesa, kar se dogaja v 

sistemih, katerih del so. 

 

Obstaja veliko različnih sistemov, katerih del je posameznik. Najprej je družinski sistem, v 

katerem ste se rodili. To je sistem, katerega del boste vedno, pa naj vam je všeč ali ne. Hkrati ste 

del državnega sistema, verskega sistema, etničnega sistema. Že samo z rojstvom. Potem pa 

obstajajo sistemi, ki jih (bolj ali manj) izberete kot npr., športni klub, šolo ali uporabnik določenega 

zdravila. Vsi sistemi imajo svojo dinamiko, pravila, norme in vrednote. 

 

Konstelacije so praktičen način za vpogled v sistemsko dimenzijo tem in vprašanj. Konstelacijo 

običajno sestavljajo naslednji koraki: 

 Intervju, da ugotovite, kaj je pravo vprašanje in kakšni so relevantni elementi 

 Izbira predstavnikov za izbrane elemente. To so lahko ljudje, ki ne vedo ničesar o tem 

vprašanju/problemu ali celo predmeti, kot so listi papirja ali dragulji.  
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 Postavite predstavnike v prostor. To lahko storite v sobi ali za mizo. To že daje veliko 

vpogleda v vprašanje. 

 Raziskovanje konstelacije. Ne da bi želel kaj spremeniti, moderator raziskuje prostor. Kaj 

nam sistem želi povedati? V bistvu ta korak poteka tako, da predstavnike vprašamo, kaj 

čutijo in izkušajo in jih prosimo, naj sledijo svojemu notranjemu dogajanju. 

 Izvajati sistemske posege. Povezovalec se lahko odloči, da bo izvedel nekaj posegov, da 

bi ustvaril novo situacijo. Dodajajo se novi elementi. 

 Zaokroževanje. Ko moderator zazna, da je konstelacija končana, prosi predstavnike, da se 

osvobodijo svojih vlog in se zahvalijo vsem, ki so sodelovali. V večini primerov kasneje 

ni obsežne razprave. Konstelacija dela svoje delo tiho in podzavestno. 

 

Za olajšanje mnogih konstelacij, so Bert Hellinger in drugi našli sistemske zakone, ki veljajo za 

vsak sistem. Najprej je Hellinger odkril tri mehanizme preživetja ali zavesti: 

 

 Skupinska zavest, ki zagotavlja preživetje posameznika v skupini. Deluje tako kot vaš 

občutek za ravnotežje. Podzavestno vam nenehno govori vaš občutek za ravnotežje, da se 

premaknete malo v desno, malo naprej itd.. To deluje enako za preživetje v skupini. 

Neprestano zaznavate, kaj morate storiti ali ne, da bi pripadali skupini. 

 Sistemska zavest, ki zagotavlja preživetje sistema kot celote. Ta zavest deluje podzavestno  

in presega meje prostora in časa. Ni oprijemljiva niti slišna. Prav tako presega pravilno in 

narobe in ne upošteva, kaj ali kdo je prizadet. Deluje kot spomin sistema. Ljudje lahko  

pokažejo določeno vedenje, ker sistemska zavest želi izraziti, da je nekdo izključen iz 

sistema ali da se nečesa (v našem primeru vedenja) v preteklosti ne sme pozabiti. Ni 

razumne razlage za obnašanje te osebe in ko se npr. s terapijo ta oseba spremeni, bo to isto 

vedenje pokazal nekdo drug v sistemu.  

 Evolucijska zavest, ki zagotavlja razvoj družbe kot celote. Doseže se daleč onkraj drugih 

dveh in se imenuje duh (Geist) Berta Hellingerja ali "duh-um". Ustvarjal bo in uničil brez 

sodbe. Ustvarja svetlobo in temo, dobro in zlo, mir in vojno, krizo in blaginjo. Je impulz, 

ki vpliva na se sisteme.  

 

Obstajajo tri življenjske sile, ki delujejo v sistemih, ki vplivajo na način delovanja sistema in 

vedenje članov sistema. Zanimivo je pristopiti problematiki s temi tremi silami v mislih.  

 

 Pripadnost 

Sistemi želijo biti popolni in vključevati vse dele sistema. Vsakdo, ki je povezan s sistemom, ima 

svoj položaj. Ker se sistemi ne obnašajo linearno niti krožni čas niti prostor nimata vpliva. To 

pomeni, da so osebe in dogodki iz preteklosti prav tako upravičeni do položaja, umeščeni v sistem. 

Takoj ko je nekdo ali kaj izključen s strani članov sistema, bo sistemska zavest ustvarila način, da 

to izrazi. To se bo pokazalo skozi vse vrste simptomov v našem vsakdanjem življenju, kot so 

odvisnosti, pomanjkanje denarja, samomor, pritožbe ali bojazni. To so le simptomi in jih ni 

mogoče rešiti s povečanjem ali ukvarjanjem le z njimi. So odraz nečesa, kar se dogaja pod 

površjem. Vključitev vseh in vsakega dogodka, ki je bil del sistema ali je, ne pomeni, da se morate 

vi s tem strinjati. Zaznavate pa, da je del sistema. 
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 Red  

Vsak sistem ima naravni red. Družine imajo zelo jasen red. Obstaja red generacij (otroci, starši, 

stari starši itd.) in starostni red. V drugih sistemih lahko obstajajo drugi redi, kot so delovna 

doba, hierarhija, prispevek k izdelku ali storitvi. Za razliko od družin, v organizaciji lahko 

spremenite svoj položaj. Takoj, ko otrok prevzame položaj starša ali podrejeni položaj 

nadrejenega, nastanejo težave v sistemu. Te težave ali simptomi niso zmeraj zlahka povezljivi 

z motnjami v redu. Včasih se pojavijo na drugem mestu v sistemu ali pa se pojavijo v drugačni 

obliki.  

 

 Izmenjava (zamena)  

Da bi preživel, se mora sistem izmenjati s svojim okoljem. Ta izmenjava mora biti 

uravnotežena. Dajanje in jemanje morata biti sčasoma približno enaka. Ravnovesje bo vedno 

moteno, a v zdravem sistemu se bodo vedno izvajali ukrepi za ponovno vzpostavitev 

ravnovesja, tako da se bo dajalo ali jemalo.  

 

Ko je ravnotežje med dajanjem in odvzemanjem preveč na eni strani, sistem postane nestabilen in 

posledično sistemska zavest ustvari nekaj, kar bi jo ponovno uravnotežilo. V vidnem svetu se to 

pokaže kot problem ali vprašanje, toda v resnici gre za rešitev sistema za neravnovesje. 

 

 Osnovna naravnanost moderatorja  

Za olajšanje popolne konstelacije je potrebno precej usposabljanja in izkušenj. V tej metodologiji 

smo zato ustvarili vaje, ki imajo fiksno obliko in olajšujejo olajšanje. Še vedno je dobro vedeti, 

da delo s konstelacijami zahteva posebno stališče od vas kot posrednika.  
 

 Sprejemanje neznanega.  

Ne bi smeli imeti ideje, načrta ali korakov, ki bi želeli, da jih udeleženci sprejmejo. Strinjate se, 

da vi in udeleženec ne vesta, kaj se bo zgodilo. Opustite vsa svoja pričakovanja. 

 

 Zaznavanje ritma konstelacije  

Delo s konstelacijo je včasih hitro in včasih počasnejše. To je odvisno od več stvari. Pomembno 

je, da sledimo temu ritmu in ne pospešujemo ali upočasnjujemo stvari, naj bo kot mora biti. 

 

 Opustiti potrebo po reševanju vsega.  

Prepustite se moči konstelacije. Ni vam treba ničesar reševati. Naj konstelacija opravi svoje. 

Včasih je čakanje ali dajanje možnosti udeležencu, da sam izkusi, doživi najboljša opcija.  

 

 Osnovni koraki v konstelaciji  

Poenostavljati konstelacijo je kot ples. Zahteva, da se uskladimo s mladostnikom, konstelacijo in 

s samim seboj. Hkrati lahko proces opišemo z nekaj osnovnimi koraki. Tudi to zahteva precej 

usposabljanja. Zato smo ustvarili vaje s fiksnimi koraki. Tukaj vam želimo dati informacije o 

osnovnih korakih in z vami deliti nekaj nasvetov. 
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 Poskrbite, da bo vprašanje, želja ali pričakovanje jasno. Kakšen je namen konstelacije? V tej 

metodologiji smo opisali namen vaj. Dobro je deliti ta namen z udeležencem usposabljanja in 

se prepričati, da se strinja s takšnim delom.   

 Izberite elemente, s katerimi boste delali. V tej metodologiji smo že izbrali elemente. Povejte 

udeležencu, s katerimi elementi boste delali. Morda bi jih želel poimenovati malo drugače, kar 

je v redu. 

 Izberite predstavnike za elemente. Za namen metodologije, bomo koristili talne označevalce, 

kot predstavnike. To je lahko list papirja, blazina, stol ali predpražnik. Priporočamo, da izbiro 

predstavnikov prepustite mladostniku. V tem primeru on prevzame lastništvo nad vprašanjem 

in konstelacijo. Zagotovite, da bo jasno, v katero smer predstavnik gleda. V primeru papirja, 

kot predstavnika, narišite puščico ali nos, da indicira smer gledanja. Če uporabite okrasno 

blazino, vprašate po smeri gledanja mladostnika, naj sam določi. Kadar delate s talnimi 

označevalci, delajte z njimi, kot da so ljudje. Ob postavitvi jih ne mečite na tla oz. jih ne brcajte 

na okoli. Če je potrebno, občasno opomnite mladostnika, da mora na predmet gledati kot na 

človeka ter da ni potrebno, da gleda v tla. Prostor nad talnimi označevalci prav tako predstavlja 

element.  

 Postavite predstavnike v prostor/sobo. Sedaj pustite mladostniku, da postavi predstavnike po 

prostoru. Mladostnik postavlja le te, kot čuti in meni, da morajo biti postavljeni, glede na 

situacijo.  

 Pridobivanje informacij. V tem koraku boste izvedeli, katere informacije so na voljo na mestih 

predstavnikov. Lahko greste sami in stopite na talno oznako. Tako postanete predstavnik tega 

elementa. Zdaj lahko delite svoje občutke na tem mestu. Kaj čutite na fizični, čustveni, duševni 

in duhovni ravni? Kako ste povezani z drugimi elementi? Želite narediti premik? Imate 

možnost, da od mladostnika zahtevate, da stopi na talno oznako. V vajah vam bomo svetovali, 

katera možnost je najboljša za vajo. 

 Naj se predstavnik premakne. Stopite na oznako in če čutite, da se ta predstavnik želi 

premakniti, premaknite oznako. Ne premaknite drugih oznak; samo tisto, na kateri stojite. 

Mladostnik lahko stoji na lastni oznaki in raziskuje, kaj se zgodi, če se predstavnik premakne. 

Prav tako lahko premakne svojo oznako. 

 Ponavljajte korak 5 in 6 vse dokler nimate dovolj informacij in dokler mladostnik ni pridobil 

dovolj vpogleda.  

 

Dodatni predlogi za branje  

 Unlocking Systemic Wisdom - Siets Bakker and Leanne Steeghs 

 Systemic Coaching - Jan Jacob Stam and Bibi Schreuder 

 Systemic Coaching & Constellations - John Whittington 

 Acknowledging What Is: Conversations With Bert Hellinger - Bert Hellinger and Gabriele Ten 

Hovel 

 https://www.intuition-in-business.com/business-constellations-organizational-constellations/  

 

  

https://www.intuition-in-business.com/business-constellations-organizational-constellations/
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Metoda 3 – Narativni pristop (vaje roza barve) 

Narativni pristop ali narativno delo nas skuša naslavljati na popolno svobodo in avtorstvo, da 

živimo življenje (ali zgodbo ali pripoved), ki jo resnično želimo živeti, brez kakršnihkoli ovir ali 

paradigem. Življenje imenujemo zgodba ali potovanje, ker prisili mladostnika, da je specifičen in 

da je hkrati vse mogoče. Kdo je junak v tvoji življenjski zgodbi? Kaj hoče? Kakšne so njegove 

sanje in kako jih lahko doseže? Mladostnik pride v čarobno polje, kjer je vse mogoče. To razteza 

njegovo domišljijo o tem, kaj je mogoče v resničnem življenju. 

 

Osnovan je na več temeljnih idejah:  

 vsak je junak v svoji (življenjski) zgodbi, 

 vsak junak se razume kot množica arhetipov (jaz-pozicije / različne strani junaka) 

 vsaka problemsko nasičena pripoved osebe (junaka) se lahko prestavi v alternativno zgodbo 

 vsaka (življenjska) zgodba ima osnovno standardno strukturo 

 vsaka (življenjska) zgodba ima štiri različne plasti  

 

 Vsak je junak v svoji (življenjski) zgodbi 

V narativnem delu se zavedamo, da je vsak junak v svoji življenjski zgodbi. Obstajajo vse vrste 

različnih junakov. Junak je lahko moški ali ženska, star ali mlad, uspešen ali popolnoma 

dramatičen, tragičen in negotov na svojem potovanju. Potovanje junaka in njegova potovalna 

zgodba sta metafora za samo življenje. Biti junak v svoji zgodbi samodejno pomeni, da imate 

možnost, da spremenite razvoj zgodbe, ki jo živite. Torej je temeljna ideja narativnega pristopa, 

da ne glede na to, kako obremenjen je položaj osebe, vedno obstaja možnost za srečen konec. 

Zakaj? Oseba je del zgodbe, on ali ona ni zgodba sama po sebi. 

 

Narativni pristop temelji na ideji, da vsi gledamo na svet skozi lastno kulturo, narod, svetovni 

pogled in paradigmo. Ljudje, tako mladi kot stari, pri vstopu v situacijo niso prazni listi. 

Programirajo jih množica pripovedi, darov, vrednot, upov, sanj, pa tudi množica pasti, predsodkov, 

predpostavk in ovir. 

 

To vedno okuži razvoj situacije, če želimo ali ne. Zavedati se tega in vedeti / razumeti, na kakšen 

način nekdo vpliva na situacijo s svojim vedenjem, ‘očisti’ pot za drugačno izbiro. 

 

 Različne plati junaka  

Vsak človek kaže različne plati sebe v različnih situacijah. Vsi imamo „standardne vzorce“ in 

„standarden“ način vedenja, ne glede na to, v kateri državi ali kulturi ste odrasli. Vsakdo na svetu 

ima na primer nekakšno "mater" v sebi, tako moški kot ženske. Ni vsaka „mati“ enaka, ampak vsi 

prepoznamo „vlogo matere“ v nekom.  

 

Platon se je skliceval na te „standardne vzorce“ kot oblike. Sama oblika se nikoli ne spremeni. 

Carl Jung je vnesel pojem arhetipov. V dialoški samo teoriji, ki je osnova za kompozicioniranje, 

se imenujejo jaz-pozicije. V narativnem pristopu uporabljamo vse te izraze. Pri usposabljanju se 

bomo nanašali na različne plati junaka samo z besedo "jaz-pozicije". 
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Večina jaz-pozicij je psiholoških vzorcev, tako notranjih kot zunanjih, ki izhajajo iz zgodovinskih 

vlog v življenju (tj. prijatelj, oče, narava, otrok), univerzalnih dogodkih ali situacijah (smrt ali 

preporod) ali iz različnih vidikov lastnosti, ki pripadajo osebi (npr. zaskrbljeni, močni, srečni, 

neumni). Opisi jaz-pozicij so univerzalni in niso pod vplivom kulturnega ozadja ali stopnje 

izobrazbe, vendar postanejo personalizirani, ko so del lastne psihe. Niso pasivne entitete. Aktivno 

sodelujejo kot varuhi in notranji zavezniki in vas prebudijo, ko ste v nevarnosti, da boste padli v 

destruktivno vedenje. Vse vrste jaz-pozicij imajo tudi svetlobno in senčno manifestacijo. 

  

Jaz-pozicije nam pomagajo, da se soočimo in premagamo v živo. Če jih prepoznamo sami, lahko 

jaz-pozicije postanejo skrbniki v težkih časih. Pomagajo odkriti problematično zgodbo, ki jo nekdo 

živi in podpirajo potovanje do alternativne zgodbe. Vsakdo je junak svojega potovanja in ideja o 

jaz-pozicijah v sebi nam pomaga, da se usmerimo k alternativni izbiri tako, ko je potrebno.  

 

 Preoblikovanje problemske zgodbe v alternativno zgodbo  
 

Zgodbe, ki si jih pripovedujemo (notranje zgodbe), ali zunanje zgodbe, ki nam jih pripovedujejo 

naši starši, prijatelji, sorodniki itd., nas naredijo takšne kot smo in vplivajo na naša dejanja. Te 

zgodbe niso vedno konstruktivne zgodbe, katere potrebujemo za uspeh v življenju. V narativnem 

delu uničujočo zgodbo - na primer ne morem pobegniti iz situacije, v kateri sem, ker se ne morem 

naučiti, zato ne bom mogla končati šole – imenujemo problemska zgodba ali problem - nasičena 

pripoved. Junak zgodbe se identificira s problemom, na primer Ne morem se naučiti. To težavo 

imenujemo zgodbe, ker nekoga ovirajo v tem, kar je mogoče v njegovem/njenem življenju. 

 

S pomočjo vseh vrst vaj lahko problemsko zgodbo dvignemo v alternativno zgodbo. Narativni 

pristop ustvarja razdaljo med problemom in osebo, na katero problem vpliva, tako da problemski 

zgodbi dodeli naslov, npr. ne učenjak. Samoumevne ideje in prepričanja se preučijo v povezavi s 

problemsko zgodbo. Kdaj življenjska zgodba v življenju junaka ni bila resnična, ali pa le delno 

resnična? Kaj se junak lahko nauči iz teh različnih trenutkov svojega življenja? Katera semena so 

v njem/njej, ki se lahko uporabijo za ustvarjanje alternativne zgodbe. 

 

 Osnovna struktura (življenjske) zgodbe 
 

Vsaka »dobra« zgodba ima osnovno univerzalno strukturo. Seveda ima različne ploskve, vendar 

je osnovna struktura enaka za vsako vrsto zgodbe, po vsem svetu. Ta narativna struktura ima več 

elementov, ki pomagajo nekomu strukturirati tudi njegovo lastno življenjsko zgodbo. Narativna 

struktura ima naslednje elemente (na podlagi teorije pripovedovanja zgodb Hendriks & Schutte): 
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Junak. Vsak je junak v lastni življenjski zgodbi. Junak odloča kaj naj stori in kaj ne.  Ko nekdo 

resnično čuti, da je junak v lastnem življenju, ga to osvobaja, čuti več svobode.  

 

Junak ima željo ali sanje; izziv, ki ga želi doseči. Vendar junak ne deluje na tej poti sam. Dobre 

zamisli ali ambicije večinoma prihajajo od narekovalca. Od oseb ali notranjih misli, ki jih 

navdihujejo v tem, kar delajo ali želijo početi. Od nekoga, ki jim daje idejo za izziv. Narekovalec 

spodbuja junaka pri doseganju svojega izziva. Daje mu razlog, zakaj počne to, kar počne ali želi. 

 

V vsaki dobri izmišljeni zgodbi so tudi zmaji, ki jih je treba premagati. Ti zmaji so lahko karkoli 

v resničnem življenju. Vse, kar zadržuje junaka pri njegovem izzivu (nazadovanje). Pasti, ovire, 

kakršna koli preusmeritev, notranja ali zunanja. Zmaj varuje zaklad, nekaj zelo dragocenega za 

junaka. Junak mora premagati zmaja, da pride do zaklada in ta zaklad je lahko materialen in 

nematerialen, velika lekcija za učenje, itd. V resničnem življenju, če človek premaga svoj neuspeh, 

se iz tega nekaj zelo dragocenega nauči, kar pa je največja nagrada do konca življenja.  

 

Toda v tej bitki tudi junak ni sam. Ima pomočnike. Podporna skupina notranjih jaz-pozicije ali 

arhetipov, ki mu pomaga soočiti se s težavami, ali ljudmi okoli sebe, ki jih lahko zaprosi za pomoč, 

kot so učitelji, prijatelji, družina, sorodniki itd. 

 

Na koncu ima junak ciljno skupino. »Občinstvo«, za katerega dela, kar želi, npr. podjetje, starši, 

prijatelji. 

 

Zavedanje, kaj zaključek teh elementov pomeni v resničnem življenju, mu pomaga, da ostane 

osredotočen na svoj izziv, tudi v težkih časih. Mladostnik se bo naučil, kdo mu lahko pomaga 

premagati zmaje, priti do zaklada in doseči izziv. 

 

 Štiri plasti (življenjske) zgodbe  

Poleg univerzalnih osnovnih elementov zgodbe ima vsaka zgodba tudi štiri plasti, ki jih lahko 

analiziramo, da bi razumeli, kaj se dogaja, zakaj in kaj lahko naredimo, da bi to spremenili. 
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Predstavljajte si zgodbo, ki jo nekdo pove kot ledeno goro. Nad vodo slišimo le majhen del tega, 

kar je bilo povedanega. Ta del imenujemo „litanije“. Litanije so dejanski opis situacije, dejstva, 

podob, konkretnih stvari, ki jih slišimo, povedane na glas. 

 

Pod vodo obstajajo še tri plasti, ki so pomembne za resnično razumevanje neke zgodbe. Najprej je 

sistemska plast, ki je razložena zgoraj v teoriji konstelacij. Drugič, obstaja sloj »svetovnega 

pogleda«. Kakšne so predpostavke pripovedovalca zgodb? Kakšen je njegov pomen glede te teme? 

Katere zainteresirane strani, ciljne skupine, ki so koristne, ima v mislih in kakšen je njihov pomen 

v zvezi z zgodbo, ki se pripoveduje? Pomaga mladostniku analizirati različne ciljne skupine ali 

zainteresirane strani in njihove namere glede na izziv. 

 

Četrti sloj so miti, metafore, arhetipi, s katerimi se nekdo identificira. V tem sloju analiziramo 

podobe, mite in fantazijske like, s katerimi se identificira mladostnik. Čarobni liki so koristni za 

odkrivanje alternativnih zgodb nekoga. 

Dodatni predlogi za branje  

 Story making in education and therapy - Alida Gersie & Nancy King (1996) 

 No Story No Glory - Theo Hendriks (2012) 

 Awakening the Heroes within: twelve archetypes to help us find ourselves and transform our 

world. - Carol S Pearson (..) 

 Persephone rising. Awakening the heroine within - Carol S Pearson (2015) 

 Re-authoring the World. The Narrative lens and practices for Organisations, Communities and 

individuals - Chené Swart (2013) 
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Trije koraki samozavedanja in podjetništva  

 

 
 

 

 

 

 

 

Metoda usposabljanja je določena s splošno strukturo treh korakov, ki se jasno razlikujejo po barvi: 

 

 Zavedanje moje trenutne situacije (modra) 
Cilj tega koraka je, da mladostnik pregleda in prizna svojo »tukaj in zdaj«, tj. trenutno, podjetniško 

situacijo. Zato jim je omogočeno, da globlje raziščejo notranje in zunanje dejavnike, ki imajo pri 

tem vlogo, ter raziščejo odnose med njimi. Spoznajo problemsko zgodbo, v kateri živijo, in 

raziskujejo različne plasti te življenjske zgodbe. Notranji dejavniki so v tem usposabljanju 

opredeljeni kot „jaz“ (osebne navade, potrebe, prednosti in pasti) z osebnimi željami, cilji ali 

sanjami. Zunanji dejavniki so podporniki ali ovire v podjetniškem kontekstu nekoga, na primer 

količina sredstev, kot so denar ali stanovanje, podpora družine, prijateljev ali delovnega omrežja. 

Vključujejo lahko tudi osebne vidike, na katere ima nekdo majhen vpliv, kot so dolgoročne 

zdravstvene težave, delovne izkušnje ali diplome. 

 

 Ustvarjati več svobode, za delovanje v smeri mojih sanj (zelena) 
V tem koraku želimo, da se udeleženec zaveda svojih notranjih ovir in najde nove načine za 

interakcijo z njimi, da bi lažje naredil nove korake k svojim ciljem. Raziskujejo alternativno 

zgodbo o življenju, o katerem sanjajo, in odkrijejo, kaj je potrebno storiti, da bi uresničili svoje 

sanje. Notranje ovire so osebne misli, čustva in fizične reakcije, ki se pojavijo ob soočanju z 

določenimi situacijami. Te notranje reakcije so stari vzorci »tiskani« v našem osebnem sistemu, ki 

temeljijo na prejšnjih izkušnjah ali informacijah. Ljudje se na njih pogosto odzivajo s samodejnim 

vedenjem; to vedenje lahko ovira njihov cilj, da dosežejo željene sanje. Ti notranji reakcijski vzorci 

1. Zavedanje 
moje 

trenutne 
situacije

2. Ustvarjati več 
svobode 

3. Ustvarjati 
lastno 

prihodnost 

Osebni razvoj 
Mladinski delavec 
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so avtomatični in je zato težko nanje vplivati ali jih spremeniti. S priznavanjem in sprejemanjem 

teh vzorcev pa lahko mladostnik začne z novimi odločitvami o tem, kako se nanje odzovemo. 

Mladostnik lahko eksperimentira z novim vedenjem, ko se sooča z osebnimi izzivi in se osredotoča 

na svoje cilje. 

 

 Ustvarjati lastno prihodnost (oranžna) 
V tem koraku je cilj mladostnika opredeliti svojo konkretno podjetniško usmeritev. To je mogoče 

povzeti v praktičnem poslovnem načrtu. Podjetniške teme, ki jih je treba konkretizirati, so 

opredelitev produkta, strank, komunikacijske zgodbe in oblike. Nekatere vaje se lahko uporabijo 

tudi za pomoč mladostniku, da uresniči svoje sanje. 
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Praktične vaje  

Uvod  

Izbrali smo vrsto močnih vaj, ki temeljijo na različnih metodah, katere so osnova te metodologije. 

Vaje smo uredili v tri korake in osebni razvoj mladinskega delavca. 

 

Vaje naj bi si sledile v vrstnem redu, po katerem jih predstavimo. Obstaja zgradba, ki bo ustvarila 

najboljše rezultate. Hkrati se lahko odločite, da preskočite vajo ali jo dodate. Prav tako je možno 

izbrati samo eno vajo za določen namen. 

 

V opisu vaj bomo zato omenili namen in vlogo, ki ju ima vaja v metodologiji. Na ta način se lahko 

odločite, ali ustreza namenu vašega usposabljanja ali stranki. 

 

Elementi, ki jih lahko mladi delavci uvedejo pred začetkom usposabljanja: 

 vrednotenje samozavedanja  

 "vi ste junak svoje zgodbe" 

 normalno je, da pri iskanju novega cilja doživite vse vrste čustev / oklevanja / ovir 

 

Vaje za osebni razvoj mladinskih delavcev  

 Namen tega koraka 

Ta del smo dodali v metodologijo, ker verjamemo, da morate, da bi kot mladinski delavec uporabili 

metodologijo, tudi sami delati na osebnem razvoju. Metodologija uporablja nekatere zelo močne 

metode, ki delujejo z energijami in podzavestjo. To zahteva ozaveščenost o lastnih vzorcih, pasteh, 

prednostih in razvoju večjega obsega možnih posegov. 

Ta del metodologije vam pomaga ustvariti ta širši spekter. 

 

Svetujemo vam, da poiščete prijatelja, ki bo uporabil metodologijo. Pomagate lahko drug 

drugemu, da se naučite metodologije in dajete drug drugemu povratne informacije. Poleg tega je 

v vajah, ki smo jih ustvarili za ta del usposabljanja, pogosto zelo koristno imeti nekoga, ki lahko 

igra vlogo pri vaji. 

 

In nenazadnje, vaš prijatelj vam lahko pomaga razmisliti in osvetliti dele vas, ki se jih ne zavedate 

(pozitivne ali pomagajoči in negativne ter zavirajoče).  
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Vaja 1: Doživite vaje sami  

Cilj:  

Ta vaja vam pomaga razumeti vaje v metodologiji veliko bolj, če jih doživite sami. 

 

Trajanje: Zavisi od vaje 

Pripomočki: Zavisi od vaje  

Metoda: Zavisi od vaje 

Ozadje  

Pred uporabo nove metodologije je dobro poznati metode, ki so podlaga za metodologijo. Zato je 

pomembno prebrati informacije v ozadju, v Drugem delu metodologije. 

Poleg tega znanja močno priporočamo, da sami doživite različne vaje, da bi dobili utelešeno 

izkušnjo in iz prve roke izvedeli, kako deluje vaja in kakšne so možne reakcije. 

Hkrati s tem, ko izvajate vajo s svojim prijateljem pospešujete postopek spoznavanja vaje, saj od 

prijatelja dobivate povratne informacije.  

 

 

Opis  
1. Izberite vajo, ki jo želite vaditi.  

2. Odločite se s svojim prijateljem, če bosta oba vadila - mladostnik in moderator - ali samo 

eden od vaju.  

3. Odločite se, kdo bo začel kot moderator in kdo kot mladostnik.  

4. Sledite korakom v vaji.  

5. Razmislite o tem, kaj ste doživeli. Najprej si zapišite svoja spoznanja (tako v vlogi 

mladostnika, kot v vlogi posrednika). Nato vprašajte svojega prijatelja za povratne 

informacije. 

6. Odločite se, ali morate še delati na sebi, preden uporabite to vajo za »pravega« mladostnika.  
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Vaja 2: Odkrijte različne jaz- pozicije, ki imajo vlogo pri pomoči 

mladim  

Cilj 

Spoznavanje različnih jaz-pozicij ali pod-oseb v sebi, da bi jih kasneje prepoznali, ko delate z 

mladimi. Z njihovo identifikacijo se naučite, kako pri delu pozitivno in negativno vplivate. 

Trajanje: 30 - 60 minut 

Metoda: Poslovne konstelacije  

Pripomočki   

● 8 - 12 kosov papirja, na katere lahko zapišete različne jaz-pozicije  

● Seznam možnih jaz-pozicij ali arhetipov  

Ozadje  

Ta vaja temelji na teoriji govornega dialoga v kombinaciji z narativnim delom. 

Vsak ima vse jaz-pozicije, ki si jih lahko predstavljate v sebi. Seznam možnih jaz-pozicij je predlog 

pozicij, ki si jih lahko zamislite. Lahko uporabljate različna imena, besede, značilnosti itd. Vse je 

v redu. Namen te vaje je, da prepoznate jaz-pozicije v sebi in da se zavedate, kaj vam govorijo v 

zvezi z vašim delom. 

 

Dve osebi opravljata to vajo. Eden je moderator, drugi je udeleženec. Tisti, ki raziskuje jaz-pozicije 

v sebi, je stranka v tej vaji. 

 

Opis  

1. Določite, kateri arhetipi ali jaz-pozicije so povezani z vami in vašim delom. Izberite 8 - 12 

različnih jaz-pozicij, kar je količina pod-oseb, ki tvorijo vašo notranjo podporno ekipo. 

 

Opomba: na seznamu boste prepoznali pozicije, ki imajo na primer pomembno vlogo v vašem 

zasebnem življenju, vendar ne neposredno v vašem poklicnem življenju. Za rezultat, ki je 

osredotočen na vaše delo, izberite jaz-pozicije, ki so povezani z vašim delovnim okoljem. 

 

2. Na liste papirja zapišite imena svoje podporne ekipe. Ena beseda / ime na vsakem papirju. 

 

Tako ste na primer v sebi prepoznali vloge „jaz kot mati“, „jaz kot reševalec“, „jaz kot optimist“, 

„jaz kot nestrpen“, „jaz kot radoveden“ itd. Potem na papir napišete besedo »mati«, na drugega  

»reševalec«, na tretjega »optimist«, na četrti »nestrpen« itd. 

 

3. Postavite vse papirje v polkrog na tla. Pustite nekaj prostora med papirji. 

4. Moderator stoji na sredini pred polkrogom. Stranke izberejo enega od papirjev in stopijo nanj. 

Najprej se kot stranka resnično povežemo z izbrano jaz-pozicijo. Začutite pozicijo.  

5. Zdaj pričnete z dialogom: moderator pozdravi v vlogi, katero je le ta izbrala in začne diskurz. 

Vprašajte vse vrste vprašanj, da ugotovite, kako je mati v stranki povezana z delom stranke.  
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Na primer: “Pozdravljeni [ime stranke]-kot-mati, kako ste? Kako se kot mati počutite ob svojem 

delu? Ali ste kot mati kaj zaskrbljeni? Ali vam lahko mati v vas pomaga v določeni situaciji? Ali 

ste kot mati ranljiva v svojem delu? V katerih situacijah? Imate želje, hrepenenja, strahove itd. 

 

6. Stranka odgovori na vprašanja, ki jih vpraša moderator. Pove samo, kar hoče povedati o tem. 

S popolno identifikacijo pod-osebe v sebi, boste odkrili kaj vam ta del vas govori, iz vase 

notranjosti. Kje vam to pomaga in kje vas ovira.  

 

7. Ko končate z eno pod-osebo, greste na naslednjo, in tako vedno znova. Raziščite skupaj vse 

pod-osebe in poslušajte, kaj vam morajo povedati.  

 

8. Verjetno bo med pogovorom stranka odkrila, da se en del nje ne strinja z njenim drugim delom. 

Govorite na glas o tem notranjem nesoglasju, da boste občutili notranje paradokse, z izmenjavo 

pod-oseb v sebi.  

 

Še enkrat, vsi imajo takšne paradokse znotraj sebe. To je v redu, vendar se tega še posebej 

zavedajte, ko delate z ogroženimi mladimi. Vaš notranji paradoks lahko povzroči nesporazume in 

napačno razumevanje med vama (jaz in pod-jaz). 

 

9. Če imate med treningom občutek, da je treba eno izbrano jaz-pozicijo spremeniti z drugo. To 

lahko storite. Pogovarjajte se, identificirajte se z njimi, pa boste odkrili, katere jaz-pozicije 

oblikujejo vašo podporno ekipo v različnih situacijah vašega dela. 
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Vaja 3: S katero pozicijo pomagaš?  

Cilj 

Ta vaja vam pomaga identificirati različne (notranje) pozicije, s čimer lahko pomagate 

mladostniku. Daje vam več svobode pri izbiri, da ne ostanete pri eni. 

Trajanje: 15 minut 

Metoda: Poslovne konstelacije  

Pripomočki  

● Prijatelj 

● Talni označevalci 

Ozadje  

Siets Bakker in Leanne Steeghs sta v svoji knjigi Unlocking Systemic Wisdom zapisala: »Ko se 

dve osebi srečata, gre za več kot le ti dve osebi. Sistemi, ki stojijo za osebama se prav tako srečajo. 

Vsak od nas ima svoj izvorni sistem, družino, v kateri je odraščal. Vendar pa obstajajo tudi sistemi 

vaših poklicev, sistem vloge, v kateri se srečujete, in sistemi vaše organizacij(e), ki igrajo vlogo v 

pogovoru. [...] Vsakemu od teh sistemov ste zvesti na drugačen način. Te lojalnosti vplivajo na 

možnosti in jih včasih celo določajo. [...] 

 

Da bi ugotovili, kateri sistem in katere lojalnosti igrajo vlogo pri svetovanju o nalogi (preberite: 

odigrajte vlogo v razmerju pomoči), je pomembno, da se zavedate treh različnih »pozicij«. Ti 

prostori ali pozicije so: idealna, dodeljena in v pomoč. "  

 

1. Idealna pozicija. To je pozicija, ki jo dobro poznate in se v njej počutite zelo udobno, saj je 

tesno povezana z vlogo, ki ste jo igrali v vaši družini, izvornem sistemu. Ta pozicija aktivira 

vzorce, ki ste jih razvili v otroštvu. Niso dobri ali napačni, samo prisotni so. 

2. Dodeljena pozicija. Pozicijo ponudi mladostnik. Pride k vam z vprašanjem, problemom in 

naredite nekakšno pogodbo, v kateri se strinjate, da mu boste pomagali. Podtalno/pod čustveno 

mladostnik začuti vzorce, ki jih poznate s svoje idealne pozicije. Hkrati pa bi lahko 

podzavestno "prenesel" nekaj svojih odgovornosti na vas. Obstaja skrito povabilo, da 

izpolnimo nekaj za mladostnika. Ker je to tudi tesno povezano z vašimi vzorci in zvestobo 

vašemu družinskemu sistemu, enostavno samodejno vstopite v to pozicijo.  

3. Pozicija ''v pomoč''. To je pozicija v kateri na najboljši način pomagate stranki in sistemu iz 

katerega prihaja. Pomagate mladostniku, bolj ali manj za to, za kar ste bili naprošeni. Izbirate 

lahko med več možnostmi. Ni potrebno samodejno početi, kar vedno počnete ter vstopati v 

vzorce, v katere vedno vstopate.  

 

Nič ni narobe z delovanjem iz idealne pozicije, dokler to služi mladostniku. Takoj, ko podzavestno 

začutite, da obstaja kakšna druga težava in da vam mladostnik ‘’predaja’’ določeno odgovornost, 

je čas, da stopite v pozicijo služenja. Ta vaja vam daje priložnost, da raziščete različne pozicije, 

povezane s mladostnikom, s katerim delate. 
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Opis 
1. Uporabite 4 talne označevalce za ‘’mladostnika in njegovo težavo’’, ‘’idealna pozicija’’, 

‘’dodeljena pozicija’’ in ‘’pozicija služenja’’.  

2. Intuitivno položite talne označevalce po prostoru. Lahko, kot na sliki spodaj, ampak glejte, da 

prvenstveno sledite svojim impulzom. Vsak mladostnik, vsaka tema, bo ustvarila različno 

konstelacijo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zaprosite prijatelja, da stopi na talno oznako, predstavljajoč mladostnika in njegovo težavo.   

 

4. Sami izberite pozicijo in opazujte, kako ste povezani z njimi. Katera pozicija vas privlači, kje 

čutite odpor? 

 

5. Nato raziščite vse tri pozicije, tako da stopite na oznako in opazujte, kaj se dogaja. Postavite si 

vprašanja, kot so: 

a. Kako se počutim tukaj? 

b. Kako se povežem s mladostnikom? 

c. Kakšna je kakovost tega odnosa? 

d. Katere misli in čustva doživljam tukaj? 

e. Kakšen je nagon, težnja ali gibanje, ki se pojavi? 

 

6. Razmislite o vaji in se odločite, ali je treba kaj storiti, da bi lahko prevzeli pozicijo mladostnika 

in njegovo težavo.   
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Vaja 4: Lahko spoštuješ starše mladostnika? 

Cilj 

Namen te vaje je, da se bolj zavedate položaja, ki ga imate v zvezi z vašim mladostnikom in 

njegovimi starši. 

Trajanje: 15 minut 

Metoda: Poslovne konstelacije 

Pripomočki  

● Prijatelj 

● Talni označevalci  

● Prostor  

Ozadje  

Bert Hellinger je v svoji knjigi “The Art of Helping” zapisal: 

»Mnogi ljudje, ki iščejo pomoč, pričakujejo, da jim bo terapevt dal nekaj, kar so zamudili v 

otroštvu. Ponavljajo situacijo, skozi katero so šli kot otrok. Pogledajo nazaj in prosijo za nekaj, kar 

bi jim lahko dali le njihovi starši. Kakorkoli, v terapevtskem odnosu terapevt pogosto deluje kot 

boljši oče ali boljša mati.  

 

To je, ko terapevt, ki deluje kot boljša mati ali boljši oče, postane sovražnik stranke, ker bo stranka, 

globoko v svojem srcu, vedno zvesta svojim staršem. Stranka resnično pričakuje, da bo po terapiji 

ponovno našla svoje starše. Šele potem, ko bo povezava s starši obnovljena in poglobljena, se bo 

stranka počutila izpolnjeno. [...] 

 

Terapija ne pomeni nič drugega kot vrnitev otroka staršem. Katera terapevtska gibanja lahko 

pomagajo stranki najti pot nazaj k svojim staršem, še posebej materi? Ta cilj se lahko doseže le, 

če pomočnik ali terapevt spoštuje starše stranke, jim je naklonjen in jim daje mesto v strankinem 

srcu. [...] 

 

To je del umetnosti pomoči - da to razumemo in da spreminjamo svoje obnašanje,  v zameno, da 

se otroci in starši združijo in da terapevt ni več v položaju nadrejenega. V bistvu ima terapevt v 

tem razmerju najnižje mesto. Starši so na prvem mestu, sledi stranka in šele nato terapevt. [...] 

Zaporedje pa je doseženo, če je stranka lastnim staršem dala mesto v svojem srcu. 

 

S sistemskega vidika je to pomembno pri delu z mladimi kot terapevt, mladinski delavec ali trener. 

Zato smo to vajo dodali, da bi raziskali ta odnos zase. 

 

Opis  

1. Postavite talne označevalce, ki predstavljajo mladostnika, njegovo mamo, očeta in vas, kot je 

prikazano na spodnji sliki. 
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2. Stopite na talni označevalec, ki vas predstavlja. Gledate v mladostnika, za njim vidite njegove 

starše. Opazujte, kaj doživljate na tej poziciji. 

a. Ali res vidiš starše? 

b. Kakšen je vaš prvi vtis? 

c. Ali res lahko vidite mladostnika? 

d. Kaj potrebujete, da bi starši dobili mesto v vašem srcu? 

 

3. Prosite svojega prijatelja, naj stopi na oznako matere mladostnika. 

 

4. Poglejte predstavniku matere v oči in opazujte, kaj se dogaja znotraj vas.  

 

5. Izgovorite naslednje besede, mami, na glas: 

a. "Me vidiš" 

b. "Vi ste mati ..." in jaz nisem 

c. "Spoštujem vas kot njegovo mamo" 

d. »Čeprav si v mojih očeh delovala narobe, te še vedno spoštujem kot mamo…« 

 

6. Parkrat vdihnite in opazujte.  

 

7. Če ima prijatelj, kot predstavnik matere mladostnika, nekaj za povedati, pustite, da to pove. 

 

8. Ponovite korake 3-7 z očetom mladostnika.  

9. Zavedajte se vsega, kar vpliva na vaše spoštovanje in odnos do staršev. Poskrbite, da boste na 

tem delali na način, ki vam ustreza.
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Vaja 5: Kaj mladostnik sproža v vas?  

Cilj  

Ta vaja vam pomaga, da se zavedate svojega motiva ali vzorca, ki ga sproži problem mladostnika.  

 

Trajanje: 15 minut 

Metoda: Poslovne konstelacije  

Pripomočki  

● Prijatelj  

● Talni označevalci  

Opis  

Kadarkoli vas prosijo, da nekomu pomagate, začne v vašem sistemu odmevati po lastnih 

vprašanjih. Če lahko ločite vprašanje svojega mladostnika od tega, kar se je sprožilo v vas, ste 

lahko boljši pomočnik in se lahko bolj svobodno odločite za najboljšo intervencijo. 

 

Opis  
1. Ustvarite talne oznake: »mladostnik«, »njegov problem / zadeva«, »zase«, »vaš problem, ki ga 

je sprožil mladostnik«.  

 

2. Postavite oznake na tla, kot je prikazano na spodnji sliki. Lahko enega na drugega. Oznaka za 

"njegov problem / zadevo" je na vrhu, pred vašim/vašo. 

 

 

 

 
 

3. Stopite na oznako na tleh in poglejte v udeleženca in njegov problem.  

 

4. Prosite svojega prijatelja, naj stopi na mesto mladostnika in raziščete, kaj se vam dogaja.  

 

5. Prosite prijatelja, da stopi na oznako, ki predstavlja njegov problem in raziščite, kaj se vam 

dogaja. 

 

6. Zdaj povlecite oznako, ki predstavlja vaš problem, katerega je sprožil mladostnik in jo 

postavite poleg oznake, ki predstavlja njegov problem. 

 

7. Prosite svojega prijatelja, naj stopi na to oznako in raziščete, kaj se vam dogaja. 

a. Ga lahko pogledaš v oči? 

b. Kako reagira vaš sistem (fizični, čustveni, duševni, energetski)? 
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c. Kako to spremeni vaš odnos s mladostnikom?  

d. In z njegovo težavo?  

e. Se želite premakniti?  

 

8. Naslednje povedi izgovorite svojemu prijatelju, ko predstavlja vaš problem: 

a. "Vidim te" 

b. "Pripadaš meni" 

c. Medtem ko opozarjate na problem mladostnika, "To je njegov problem in vi ste moj" 

 

9. Prosite svojega prijatelja, naj stopi na oznako za mladostnika in izgovori naslednje povedi 

a. Medtem ko opozarjate na vaš problem: ‘’To je moja težava. S tem se bom ukvarjal sam. To 

ni tvoja odgovornost’’. 

b. Medtem ko opozarjate na njegov: »To je tvoj problem. To je tvoja odgovornost. Pomagal ti 

bom pri obravnavanju tega. 

 

Razmislite o tem, kaj ste doživeli. Morate kaj dodelati?  
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Vaje za korak 1 – Zavedati se trenutne situacije  

Namen koraka  

1. Pregled: jaz – moja vsebina – moje sanje 

2. Raziskovanje mojega notranjega jaza, moči in pasti 

3. Raziskovanje mojih sanj in dejanske motivacije  

4. Zavedanje moje interakcije z vsebino  

 

Zahteve projekta: vrednost samozavedanja in odprtosti 

Zahteve projekta: razlika - pasivno, samozavestno in agresivno vedenje 
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Vaja 6: Povej svojo zgodbo  

Cilj  

Pripovedovanje ali pisanje lastne življenjske zgodbe v skladu z osnovno strukturo zgodbe, tako da 

boste dobili vpogled v to, kako različni elementi vplivajo na vaše življenje in kje je možen prehod. 

Trajanje: 10 - 20 min 

Metoda: Narativni pristop 

Pripomočki 

● Svinčniki  

● Markerje 

● papir 

● Natisnjeno verzijo narativne strukture (ali jo zapišite na papir)  

Ozadje  

Glej tudi uvod narativnega pristopa. Vsaka zgodba ima niz osnovnih elementov, ki so pomembni 

za potek zgodbe. To velja tudi za življenjsko zgodbo. Če si ogledate svojo življenjsko zgodbo 

skozi osnovne elemente zgodbe, boste izvedeli, kaj vpliva na vaše življenje in kdo ali kaj bi vam 

lahko pomagal, da ga spremenite. 

 

Zavedajte se, da ni ene življenjske zgodbe. Vsak človek je poln zgodb. Nekatere zgodbe so skrite, 

nekatere so dominantnejše v vašem življenju. Od mladostnika/posameznika je odvisno, kateri 

zgodbi ‘dovoli’ prevlado. Vsaka zgodba je ok. Samo opomnite ga, da je to "samo" zgodba, ne on. 

Problem ni enak osebi, ki ima problem. 

 

Kot moderator hodite ob bok z mladostnikom, a mu ne povejte, kaj naj stori in kaj ne.  

Opis  

1. Naj mladostnik pove svojo življenjsko zgodbo na splošno. To je lahko le par povedi, tako da 

imate predstavo o tem, kaj je njegova težava. Prva zgodba je ‘problemska’ zgodba, s katero 

boste delali. Beseda ‘problematična zgodba’ ne pomeni nujno, da v mladostnikovem življenju 

obstaja velik problem. Gre za to, da mladostnik želi nekaj spremeniti. 

 

2. Izpolnite skupaj tiste elemente njegove zgodbe, ki jih že pozna in se jih zaveda. Večino časa 

bo to "junak", njegovi neuspehi in morda eden ali dva pomočnika iz njegove podporne ekipe. 

 

3. Začnite pogovor z mladostnikom o njegovi zgodbi in ga vprašajte, na primer, katero od 

naslednjih vprašanj. Na podlagi odgovorov dokončajte shemo: Povejte mi o incidentih in 

dogodkih, zaradi katerih ste mi povedali to zgodbo? Kaj ali kdo je sprožil, da postopate, kot 

ste ali vaš neuspeh? Kaj ali kdo vas je podpiral? (podporna ekipa) Za koga ste to počeli? (Ciljna 

skupina). 
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4. Prosite mladostnika, da poimenuje zgodbo v svojem jeziku in svojimi besedami: 

Kako bi poimenovali to zgodba, če bi jo morali poimenovati po naslovu filma ali poglavja 

knjige? Kakšna je po vašem mnenju zgodba [katero je poimenoval mladostnik]? Kakšna je 

težava [zgodbe, ki jo je poimenoval mladostnik]?  

 

5. Raziščite sprejeta prepričanja in ideje, ki so osnova zgodbe. Raziščite vpliv problemske zgodbe 

v življenju mladostnika. (neuspehi) 

 

Kakšne so stvari, ki jih ljudje okoli vas ves čas govorijo? Kdo so ti ljudje? Kako zgodba vpliva 

na to, kako vidite sebe, svoje delo, odnose z drugimi? 

 

6. Kakšna je zgodovina problematične zgodbe? Narišite časovnico. Navedite dve stvari: 

pogostost prisotnosti v njegovem življenju in intenzivnost prikazovanja zgodbe. Kdaj je bila 

zgodba najmočnejša? Kdaj sploh ni bila aktivna.  

 

 

7. Raziščite trenutek ali čas v mladostnikovem življenju, ko je zgodba bila najšibkejša ali pa sploh 

ni bila prisotna. (pomočniki) Kdo je bil takrat okoli vas? Kako so ti pomagali? Kaj mora 

ponovno na plano iz tega obdobja? (izziv). Za koga želite to storiti? (ciljna skupina) 

 

8. Položaj problemske zgodbe. Kakšen odnos želite s svojo problemsko zgodbo? Ali se želite 

zgodbe popolnoma znebiti, ali samo oslabiti? Ali menite, da je zgodba, ki jo imate v mislih, 

življenje, ki ga želite živeti? Je to življenje, ki ga želiš voditi? 

 

 

Z mladostnikovimi odgovori, lahko skupaj izpostavite izziv, ki ga mora mladostnik doseči.  
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Vaja 7: Spoznavati sebe – raziskovanje notranjega jaza  

Cilj 

Vaja pripomore mladostniku, da postane zaveden svojega notranjega sveta.  

Trajanje: 1 ura 

Metoda: Kompozicioniranje  

Pripomočki 

● Pladenj s peskom 

● Različni kamni in dragulji  

● Miza s stoli  

● Manjši lističi 

● Miren prostor   

Ozadje  

Vaja temelji na metodologiji kompozicioniranja, ki je razložena v 2. delu. Pomembno je, da si jo 

preberete pred samo izvedbo vaje.   

Opis  

1. Prosite mladostnika, da izbere 6 jaz-pozicij s seznama v prilogi 1. Če želi uporabiti svoje lastne 

besede ali dodati svoje lastne jaz-pozicije, je to popolnoma v redu. Dovolite mu, da napiše jaz-

pozicije na manjše lističe. 

 

2. Prosite mladostnika, da izbere dragulj ali kamen za vsako jaz-pozicijo ter ga naj skupaj z 

lističem, na katerem je sporočilo, ‘zakoplje’ v pesek. Povabite mladostnika, naj dejansko 

uporabi pesek. Iz peska lahko naredi majhne hribe, v pesku nariše povezovalne črte, skrije 

pozicije za peskom itd. Vzemite si čas za ta proces. Samo opazujte, kaj se dogaja. 

 

3. Sedaj pomagajte mladostniku raziskovati posamezne položaje. Prosite ga, da si ogleda svojo  

kompozicijo in naj opiše vsako posamezno pozicijo. Lahko začnete s katerim koli položajem, 

ki je prisoten, na primer: ‘’Jaz kot sanjar želim sprožiti gibanje za pomoč beguncem. To so 

moje stare sanje.’’ 

 

Uporabite katero od spodnjih vprašanj: 

● Koliko je stara pozicija? 

● Kakšna je njena zgodovina? 

● Kateri občutki so povezani z njo? 

● Kaj hoče? 

● Kaj potrebuje? 

 

4. Naslednji korak je raziskati razmerja med pozicijami. Prosite mladostnika, da opiše možne 

odnose med pozicijami. Uporabite kakšno od spodnjih vprašanj: 

● Kakšne odnose vidite med pozicijami? 

● Katere pozicije so v harmoniji / sodelujejo? 

● Katere pozicije si nasprotujejo? 
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 Ali čutite kakšne blokade? 

 Katere pozicije oddajajo energijo? 

 Katere pozicije porabljajo energijo?  

 Katere pozicije so pomembne? Kako, kje: v vaših osebnih odnosih? V službi? 

 

 

5. Nato prosite mladostnika, da preuči vzorce (v kompoziciji) kot celoto s pomočjo katerega od 

naslednjih vprašanj: 

● Ali vidite kakšne posebne vzorce v svoji kompoziciji? 

● Ali obstajajo napetosti? 

● Je prisoten vulkan? 

● Ali vidite „vir“? 

● Kam so usmerjeni energijski tokovi? 

● Kje so področja teme, kje so področja svetlobe? 

● Ali obstajajo »skriti« prostori ali mesta? 

● Kje se nahaja moč: - kaj dominira - kaj je obvladano? 

 

 

6. Sedaj, lahko končno pomagate mladostniku pri razvoju in raziskovanju novih smeri. 

Pravzaprav je to del 2. koraka, a ker je kompozicija že narejena, lahko mladostnika prosite, da 

razišče možne nove smeri. Uporabite vprašanja, kot so:  

● Katerim odnosom med pozicijami je treba posvetiti več pozornosti? 

● Katera težava je na kocki? 

● Kakšno vprašanje imate o tem? (navedite) 

● Ali želite kaj spremeniti? 

● V katero smer naj ta sprememba gre: bolj samozadostna (samooskrba) ali bolj usmerjena 

na druge (skrb za druge)? Ali pa nadaljnje razlikovanje / razvoj ali integracija / stabilizacija? 

● Kaj boste storili? 
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Vaja 8: Samo raziskovanje znotraj svojega okvirja 

Cilj  

Ta vaja pomaga mladostniku, da se bolj zaveda, kako se povezuje s svojim okvirjem in kako njegov 

okvir vpliva na njegov notranji svet. 

Trajanje: 1 ura 

Metoda: Kompozicioniranje  

Pripomočki  

● Pladenj s peskom 

● Različni kamni in dragulji  

● Miza s stoli  

● Manjši lističi 

● Miren prostor   

Ozadje  

Ta vaja temelji na metodologiji imenovani kompozicioniranje, ki je pojasnjena v 2. delu. 

Pomembno je, da ta del pred samo izvedbo vaje preberete. 

Ta vaja se lahko kombinira s prejšnjo vajo, kjer ste delali z notranjimi jaz-pozicijami. Včasih je 

dobro začeti s samo raziskovanjem notranjih pozicij. V različnih sekcijah lahko z mladostnikom 

raziščete oboje, notranje in zunanje jaz-pozicije, da mladostniku omogočite, da razišče, kako se te 

obnašajo in sodelujejo.  

 

Opis  

1. Prosite mladostnika, da izbere 6 zunanjih jaz pozicij s seznama v prilogi 2. Če želi uporabiti 

svoje lastne besede ali dodati svoje lastne jaz-pozicije, je to popolnoma v redu. Dovolite mu, 

da napiše jaz-pozicije na lističe.  

2. Prosite mladostnika, naj izbere najpomembnejše jaz-pozicije s seznama notranjih jaz-pozicij v 

prilogi 1. Naj napiše jaz-pozicije na lističe. 

3. Prosite mladostnika, da izbere dragulj ali kamen za vsako jaz-pozicijo ter ga naj skupaj z 

lističem, na katerem je sporočilo, ‘zakoplje’ v pesek. Povabite mladostnika, naj dejansko 

uporabi pesek. Iz peska lahko naredi majhne hribe, v pesku nariše povezovalne črte, skrije 

pozicije za peskom itd. Vzemite si čas za ta proces. Samo opazujte, kaj se dogaja. 

4. Sedaj pomagajte mladostniku raziskovati posamezne položaje. Prosite ga, da si ogleda svojo  

kompozicijo in naj opiše vsako posamezno pozicijo. Lahko začnete s katerim koli položajem, 

ki je prisoten, na primer: ‘’Jaz kot sanjar želim sprožiti gibanje za pomoč beguncem. To so 

moje stare sanje.’’ 

 

Uporabite katero od spodnjih vprašanj: 

● Koliko je stara pozicija? 

● Kakšna je njena zgodovina? 

● Kateri občutki so povezani z njo? 

● Kaj hoče? 

● Kaj potrebuje? 
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5. Naslednji korak je raziskati razmerja med pozicijami. Prosite mladostnika, da opiše možne 

odnose med pozicijami. Uporabite kakšno od spodnjih vprašanj: 

● Kakšne odnose vidite med pozicijami? 

● Katere pozicije so v harmoniji / sodelujejo? 

● Katere pozicije si nasprotujejo? 

 Ali čutite kakšne blokade? 

 Katere pozicije oddajajo energijo? 

 Katere pozicije porabljajo energijo?  

 Katere pozicije so pomembne? Kako, kje: v vaših osebnih odnosih? V službi? 

 

 

6. Nato prosite mladostnika, da preuči vzorce (v kompoziciji) kot celoto s pomočjo katerega od 

naslednjih vprašanj: 

● Ali vidite kakšne posebne vzorce v svoji kompoziciji? 

● Ali obstajajo napetosti? 

● Je prisoten vulkan? 

● Ali vidite „vir“? 

● Kam so usmerjeni energijski tokovi? 

● Kje so področja teme, kje so področja svetlobe? 

● Ali obstajajo »skriti« prostori ali mesta? 

● Kje se nahaja moč: - kaj dominira - kaj je obvladano? 

 

 

7. Sedaj, lahko končno pomagate mladostniku pri razvoju in raziskovanju novih smeri. 

Pravzaprav je to del 2. koraka, a ker je kompozicija že narejena, lahko mladostnika prosite, da 

razišče možne nove smeri. Uporabite vprašanja, kot so:  

● Katerim odnosom med pozicijami je treba posvetiti več pozornosti? 

● Katera težava je na kocki? 

● Kakšno vprašanje imate o tem? (navedite) 

● Ali želite kaj spremeniti? 

● V katero smer naj ta sprememba gre: bolj samozadostna (samooskrba) ali bolj usmerjena 

na druge (skrb za druge)? Ali pa nadaljnje razlikovanje / razvoj ali integracija / stabilizacija? 

● Kaj boste storili? 
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Vaje za korak 2 - Ustvarjati več svobode 
 

Namen tega koraka  

1. Določitev namena; moje sanje kot osrednja točka gibanja 

2. Spoznajte moje notranje in zunanje ovire 

3. Prakticiranje alternativnih načinov delovanja 

    

 

Zahteve projekta so: odločno vedenje  in vplivajoče veščine; govorica telesa.  
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Vaja 9: Raziščite svoje življenjsko poslanstvo  

Cilj  

 

Najti življenjsko poslanstvo, je hrbtenica vaše življenjske zgodbe. Kaj si res želite? Prepoznajte 

vzorce, pojdite skoznje, dajte besedam misliti in občutiti. 

Trajanje: 60 - 90 minut 

Metoda: Narativni pristop  

Pripomočki  

● papir (A5 + A3) 

● svinčnik  

● štoparica  

Ozadje  

Naš um razmišlja asociacijsko. Včasih imamo občutek, da točno vemo, kaj želimo početi, vendar 

ne najdemo pravih besed, s katerimi bi se izrazili. Ta vaja pomaga najti prave besede, če iščemo 

naše življenjsko poslanstvo, ali pripovedno rečeno "hrbtenico naše življenjske zgodbe". 

 

Zamisel je, da merjenje časa prisili um, da "ustavi" razmišljanje (glavo) in se poglobi na intuitivno 

raven (srce). Torej, če naredite to vajo z mladostnikom, ga prosite, naj nadaljuje s pisanjem besed, 

ki mu padejo na misel. Vsaka beseda je v redu, četudi na začetku ne sluti, da ima kaj opraviti z 

vajo. Nekateri koraki te vaje so časovno omejeni. Držite se tega in spodbujajte mladostnika, naj se 

še naprej pisno izraža (v časovnem okvirju) – kakor dolgo in hitro zmore.  

 

Opis 

1. Določite predmet razprave. Če še nimate določenega predmeta razprave, osnovanega na 

prejšnjih vajah, se vprašajte naslednje vprašanje: Če bi bili povsem svobodni (brez družine, 

prijateljev, izobilja), kaj bi najrajši počeli?  

 

Poskusite odgovoriti z eno povedjo ali celo bolje, z eno besedo. Zapišite ga/jo na majhen kos 

papirja (A5) in ga/jo postavite na stran. 

 

2. Združenje polj ali združenje cvetnih listov (15 min) – slika!  

 

Zapišite besedo, ki izraža vašo temo, na sredino A3 papirja.  

 

 Štoparico naravnajte na 15 minut. V teh petnajstih minutah zapišite vsako besedo, ki vam pade 

na misel, ko pomislite na besedo zapisano na sredini papirja. Napišite jih okoli osrednje besede, 

kot cvetove.  

 

 Ne oklevajte! Ne začnite razmišljati. Vsaka beseda, ki jo zapišete, je v redu, čeprav se vam zdi, 

da ta nima nič opraviti z vašo temo. Samo pišite, dokler ne zmanjka prostora oz. do izteka časa.  
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 Ko mladostnik preneha z zapisovanjem besed, ker je izpraznil vso domišljijo, mu postavi 

vprašanja, kot so: 

• Recimo, da nimate denarja, kaj bi storili s svojim predmetom razprave? 

• Če bi imeli ves denar na svetu, kaj bi potem storili s svojim predmetom razprave? 

• Kakšne neuspehe doživljate in ali se jih bojite? 

• Kdo vam lahko pomaga pri premagovanju neuspehov? Kakšna je težava? 

 

 

 Ob izteku časa, prenehajte s pisanjem in podčrtajte 5 besed, ki izstopajo. Besede, ki se vas 

dotaknejo, vas presenečajo ali jih sploh ne razumete. Poskusite, ne preveč razmišljati o svoji 

izbiri, izbirajte intuitivno. Ni nujno, da besede tvorijo smisel. 

 

3. Globinska asociacija (15 min) 

Besede postavite eno ob drugo in nadaljujte z asociacijami, tokrat se ne vračajte vedno znova 

na prvo besedo, ampak se navežite na besedo, ki ste jo ravnokar zapisali. 

 

 Nadaljujte, dokler ne zmanjka idej ali dokler ne dosežete konca vrstice na papirju. Nato greste 

k naslednji besedi. 

 

 
 

 Dopolnite vseh pet stolpcev v 15. minutah. Pohitite, da vas čas ne prehiti.  
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4. Hrbtenica vase zgodbe: 

Izberite 7 besed, ki skupaj tvorijo nekakšen smisel, na naslednji način:  

*1 beseda vase prve povedi (A5-list papirja) 

*1 beseda petih besed cvetne asociacije  

*1 beseda vsake vrstice, ravno zapisane  

 

5. Globinska zaznava hrbteničnih besed (10 minut) 

Na 10 minut si zapišite vsako misel, ki vam pade na pamet, ko pomislite na teh 7 besed. Tokrat 

namesto besed zapišete povedi. To je zaznavanje. Med povedmi ni nujna logika, ta se bo pojavila 

po nadaljnjem pisanju, sama.  

 

6. Vaše življenjsko poslanstvo 

Preberite vse zapisano. Poiščite tri povedi, ki ustrezajo prvi povedi, na temo razprave. Te opisujejo 

vaše poslanstvo.  

 

Če niste zadovoljni, iz teh štirih povedi izluščite eno, ključno in začnite znova.  
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Vaja 10: Raziščite svoje sanje  

Cilj 

Ta vaja pomaga mladostniku, da razišče svoje sanje, ob delu, s konceptualnimi podobami/sanjami. 

Cilj vaje je, da mladostnik občuti močnejšo povezavo s svojimi željami. Tabla sanj je lahko 

ponovno uporabljena v konstelacijskih vajah, znotraj druge ravni.  

Trajanje  

Navodila za vajo: 10 minut 

Mladostnik (domače delo): 3 ure 

Predstavitev rezultatov: 30 minut 

 

Vajo lahko izvajate tudi v skupini, kar vam bo vzelo dve uri za navodila in tablo sanj ter 15 minut 

na osebo, za debate o rezultatih.  

 

Metoda: Vizualizacija (dodatna metoda) 

Pripomočki 

● Revije z barvnimi slikami, katere lahko izrežemo.   

● Prazni A4, A3 ali A2 listi.  

● Škarje in lepilo.  

Ozadje  

Delo s slikami aktivira konceptualni um, ki človeku omogoča, da razišče, kaj ima v mislih, ne da 

bi natančno vedel, kako to poimenovati z besedami ali rezultati. Razporeditev slik in omejen 

prostor na papirju lahko pozovejo nekoga, da določi prednostne elemente ali razišče odnose. 

Povabite mladostnika, da pozneje opiše vizualni rezultat, mladostniku pomagamo, da svoj 

konceptualni um prenese v konkretni svet. 

 

Opis  

1. Povabite mladostnika, da naredi svojo tablo sanj. Podajte navodila:  

a. Intuitivno izberite slike iz stare revije. To pomeni, da ima mladostnik prost izbor pri 

izbiri, vodi ga misel na lastne sanje, pri tem pa ni nujno, da ve, zakaj je izbral te slike. 

Slike lahko izrežete ali iztrgate.  

b. Naredite sestavek/kompozicijo slik in jih prilepite na list papirja.  

2. Ko mladostnik opravi svojo ‘nalogo’,   

a. Ga povabite, da predstavi svojo tablo sanj, vam ali skupini.  

b. Izprašajte ga. Naj najde besede in primere, ki ga motivirajo.  
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Vaja 11: Tesneje se povežite s svojimi sanjami in poslanstvom  

Cilj   

Ta vaja pripomore mladostniku, da se dejansko poveže s svojimi sanjami. Prav tako mu bo v 

pomoč, da razišče, kaj je potrebno za tesnejšo vez.  

Trajanje: 30 minut 

Metoda: Poslovne konstelacije  

Pripomočki 

● Dovolj prostora za vas in mladostnika – stanje in premikanje.  

● Nekaj, kar predstavlja mladostnika, sanje ali poslanstvo. Lahko je nekaj, kar je bilo ustvarjeno 

v prejšnjih vajah. Lahko je tudi oseba ali talni označevalec (list papirja, vzglavnik ali 

predpražnik.  

Ozadje  

Vaja temelji na metodi poslovnih konstelacij. Pomembno je, da preberete opis, pred izvedbo vaje, 

ki ga najdete v drugem delu priročnika. Vajo lahko izvedete s sanjami ali poslanstvom, kar je 

mladostniku ljubše, kaj je po vašem mnenju zanj najbolje oz. kaj je mladostniku najmanj privlačno 

(to je po navadi tisto, na čem bi moral mladostnik najbolj delati). Uporabite svojo izkušenost in 

presojo. Vajo lahko izvedete z obojim – sanjami in poslanstvom, kar malce zakomplicira zadevo, 

ampak deluje. Vaja predpostavlja, da delate s sanjami.    

Opis  

1. Prosite mladostnika, da izbere nekaj, kar ga predstavlja in naj to postavi v prostor.   

 

2. Prosite mladostnika, da izbere nekaj, kar predstavlja njegove sanje in naj to postavi v prostor.  

 

3. Prosite mladostnika, da stopi na talni označevalec (kar ga predstavlja), ki ga je sam postavil, 

dajte mu čas, da občuti, kaj doživlja. Uporabite naslednja vprašanja:  

 

a. Kako se počuti tvoje telo? 

b. Katere občutke zaznavaš? 

c. O čem razmišljaš? 

d. Kako se povezuješ s sanjami? Naj mladostnik ne izraža razmišljanje o povezavi, 

pač pa dejanske občutke. Da je izkušnja močnejša in občutnejša, stopite na oznako, 

ki predstavlja mladostnikove sanje, naj vas gleda.  

e. Se želiš premakniti?  

 

4. Nato prosite mladostnika, da sestopi iz svoje oznake na oznako, ki predstavlja njegove sanje.  

 

5. To zares pripomore, da začuti sanje, se poveže z njimi. Lahko ga vprašate ista vprašanja, kot 

zgoraj.  
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6. Po tem, naj ponovno stopi na oznako, ki ga predstavlja in zazna, kaj doživlja. Lahko ga 

povabite, da si predstavlja, da njegove sanje govorijo stvari, ki jih je izrekel v četrtem koraku, 

in občuti, kako to vpliva nanj.  

 

7. Vprašajte ga, če se želi premakniti. Stopite na oznako, ki predstavlja njegove sanje in občutite, 

če želi premik. Premikajta se, dokler ne dosežeta ravnovesja.  

 

8. Ponovite korake 3-5 in morda boste želeli videti, če je premikanje potrebno.  

 

9. Ob koncu naj mladostnik vedno stoji na talnem označevalcu, ki predstavlja njega in naj se 

zaveda vsega, kar se je zgodilo ter naj povezuje premike.  

 

Ponovite vajo še za poslanstvo (ali sanje). 

Zdaj lahko pripravnik zapiše rdečo nit v svojem življenju. Kaj je hrbtenica zgodbe njegovega 

življenja? Kakšen je skupen predmet razprave v njegovem življenju? Kaj dela njegovo življenje 

edinstveno? 
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Vaja 12: Ustvarite svojo alternativno zgodbo 

Cilj 

Vsak človek je ‘sod’ zgodb. Na vas je, katere zgodbe želite, da so dominantnejše v vašem življenju.   

Trajanje: 15 - 60 minut 

Metoda: Narativni pristop  

Pripomočki 

● pisalo 

● papir 

Ozadje  

Po raziskovanju problemske zgodbe in opravljanju nekaterih vaj prvega dela imate namige, da 

ustvarite alternativno zgodbo. V tej vaji gradimo alternativno zgodbo. Izjeme problemske zgodbe, 

ki so se zgodile na časovnici, skupaj s podporno skupino, tako notranjo kot zunanjo, so 

semena/temelji za ustvarjanje alternativne zgodbe, v kateri želi mladostnik živeti. 

 

Za problemsko zgodbo in alternativno zgodbo je pomembno, da potekata skupaj z mladostnikom. 

Uporabite njegove besede, jih spoštljivo ponovite, jih ne spreminjajte v tisto, kar mislite, da je 

bolje ali bolj primerno zanj. To je njegovo potovanje in uspelo mu bo le, če ostane na svojem 

potovanju. Ne pozabite, da ste pomočnik, del njegove podporne ekipe. Niste junak v njegovi 

zgodbi. 

 

Če je mladostnikova okolica odprta in dovolj varna, mu bo v veliko pomoč, če bo na koncu lahko 

delil svojo alternativno zgodbo, kjer bi ga lahko podprli. Okolica mora biti resnično varna, vredna 

delitve in ne takšna, ki se osredotoča, kaj je narobe.  

 

Opis  
1. Prosite mladostnika, da spregovori o situacijah, ko njegova problematična zgodba ni bila 

upoštevana ali je bila šibkejša od običajne. Te zgodbe dokazujejo, da obstajajo tudi drugačne 

vrste »zgodb« v mladostniku, ki niso tako dominantne kot njegova problematična zgodba, 

vendar se zaradi njih počuti bolje. 

 

Mladostnik izkusi, da ima izbiro v kaj verjame, oz. kakšno zgodbo lahko pove.  

 

2. Prosite mladostnika, da naslovi to drugačno zgodbo.   

 

Če bi moral tej drugačni zgodbi, ki si mi jo povedal, dati ime, kot naslov filma ali poglavje v 

knjigi, kako bi jo poimenoval?  

 

V preostalem delu pogovora, uporabljajte ime/besede, ki ga je mladostnik uporabil. Tudi ko misliš, 

da ne uporablja pravih besed. To so besede, ki mu v tem trenutku ustrezajo. Verjetno se bodo 

kasneje tako ali tako spremenile. 

 

3. Raziščite prepričanja, ideje, vrednote, upe in sanje, ki bogatijo to novo zgodbo.  
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Kakšna prepričanja, ideje, vrednote, upe in sanje imaš, da bi lahko okrepili tvojo alternativno 

zgodbo?  

 

Kaj misliš, da ima [ime alternativne zgodbe] v mislih za vas? Kaj se lahko naučite od tega? Kako 

vam lahko pomaga v vašem trenutnem življenju? 

 

4. Raziščite vpliv alternativne zgodbe.  

 

Če bi imela zgodba o [naslov alternativne zgodbe] več za povedati v vašem življenju, kakšno bi 

bilo vaše življenje? Kaj bi se zgodilo? Kako bi zgodba vplivala na vašo šolo, vaše delo, vaše odnose 

itd.? 

 

Karkoli ste slišali v prejšnjih pogovorih ali vajah, ki so bile pomembne za mladostnika, lahko 

omenimo tukaj. 

 

5. Raziščite zgodovino alternativne zgodbe. Kako pogosto je bila ta zgodba že aktivna v življenju 

mladostnika? 

 

Če pogledate časovni okvir, ki ste ga narisali, kako pogosto je bila [ime alternativne zgodbe] že 

aktivna v vašem življenju? Kdaj je bila [ime alternativne zgodbe] najmočnejša v vašem preteklem 

življenju? Kako to? Kaj ste storili ali kdo ali kaj vas je podprl? 

 

Vse informacije pridobljene z alternativno zgodbo, so lahko postavljene v narativno shemo in/ali 

v pripovedni platno in pripovedovalno platno, če se alternativna zgodba veže na ustvarjanje posla.  
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Vaja 13: Prakticiranje novih načinov obvladovanja ovir 

Cilj 

Ta vaja pomaga mladostniku, da odkrije, kako sodeluje s svojimi omejevalnimi prepričanji in mu 

preprečuje, da bi deloval proti svojim sanjam. Mladostnik lahko raziskuje nove načine za 

interakcijo, ki so bolj produktivni. 

Trajanje: 60 minut 

Metoda: Poslovne konstelacije  

Pripomočki 

● Nekaj, kar predstavlja mladostnikove sanje. Recimo njegova table sanj (glejte prejšnje vaje) 

ali kakšna druga samo izbrana slika/podoba.  

● Stena ali prostor, kjer je table sanj lahko obešena oz. postavljena na vidno. Lepilni trak. Če ne 

gre drugače, jo lahko postavite na tla. V skupinah je lažje, saj lahko kot stojalo služi eden od 

članov skupine.   

● Dovolj prostora v prostoru za namišljeno linijo v dolžini vsaj 3. metrov in za premikanje po 

tej. 

● Dva prazna lista papirja.  

● Pisalo ali marker.  

Ozadje 

Vaja temelji na metodologiji konstelacij. Naša splošna težnja je, da se znebimo naših omejevalnih 

prepričanj. Obstaja več strategij, ki jih je treba obravnavati, kot da jih ignoriramo, se borimo z 

njimi in o njih razpravljamo. Rezultat takšne strategije je, da vstopimo v ponavljajočega se patrona 

(tj. zaščitnika), ki nas odvrača od našega cilja in stane veliko energije. V tej vaji najprej raziščemo 

patrona, kot je. Nato raziskujemo alternativni odziv na naša prepričanja. Povabimo mladostnika, 

da izkusi, da bi bilo najbolje, če bi priznal in sprejel obstoj notranjega prepričanja. Ko lahko fizično 

sprejmemo nelagodje, ki ga povzroča, lahko pogosto vidimo, da so informacije stare. Nato se lahko 

odločimo, da se bomo ponovno osredotočili na cilj in naredili korak naprej. 

Opis  

1. Prosite mladostnika, da opiše dve močni prepričanji, da ne bo zmožen uresničiti svojih sanj. 

Naj vsako zapiše na list papirja.  

 

2. Predstavite namišljeno črto v sobi. Stopite na stran, ki predstavlja njegov ‘tukaj in zdaj’ 

(začetek linije). Drugi del linije (konec) predstavlja njegove sanje ali cilj. Povabite 

mladostnika, da postavi svojo tablo sanj (ali kakršen koli drug prikaz svojih sanj) na steno (ali 

tla), na koncu prostora/linije.  

 

3. Vrnite se na ‘tukaj in zdaj’. Razložite mladostniku, da smo na poti k sanjam skoraj vedno 

soočeni z notranje omejujočimi prepričanji. Povabite mladostnika, da postavi lista papirja na 

tla, v skladu z namišljeno linijo. Med papirjema pustite dovolj prostora.  

 

4. Pojdite skupaj do prvega lista papirja. Prosite ga, da glasno pove, kaj je zapisal nanj. Naj stoji 

na listu papirja in vam predstavi, kako to prepričanje govori in se obnaša. Kaj vedno pravi? 
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Kako se premika, ko govoriš tako? Ko dosežete vtis, prevzemite njegovo mesto in ga 

posnemajte. Skupaj preverite, če se sliši dobro in deluje pravilno. Sprotni zapiski so vedno 

dobrodošli, še sploh besed, ki se jih želite spomniti naslednjič.  

 

5. Ponovite vajo še z drugim listom papirja.  

 

Raziščite interakcijo z notranjim prepričanjem: 

6. Povabite mladostnika, da stoji na mestu ‘tukaj in zdaj’. Vi stopite na prvi list papirja. Opomnite 

mladostnika, od kod izhajajo njegove sanje in ga povabite, da stopi do njih.  

 

7. Ko se vam mladostnik približa, se začnite obnašati kot njegovo omejevalno prepričanje. Sledite 

svoji intuiciji. Postanite nekoliko ustvarjalni, če je potrebno. Poskušajte fizično ustaviti 

mladostnika na način, ki ustreza temu prepričanju. Morda ga (kot njegovo prepričanje) spravite 

v dolgo razpravo? Ali ga zavajajte? Obvladujte? Raziščite interakcije. Oglejte si, kako se 

mladostnik odziva. 

 

8. Ko se interakcija ponovi, se ustavite. Povabite mladostnika, da stopi na stran: 

- Kakšna interakcija se dogaja? 

- Kaj naj bi dosegel? Deluje? 

- Kaj ga to stane? 

- Ga to približuje cilju? Se je še vedno zavedal tega? 

- Bi bil pripravljen poskusiti nekaj novega? 

 

Raziščite alternativne interakcije:  

9. Povabite mladostnika, da se vrne na pozicijo »tukaj in zdaj« in ponovno stopi proti prvemu 

papirju. Povabite ga, da preizkusi nov pristop. Če mladostnik obstane v nekem vzorcu, ga 

lahko: 

- opomnite, naj si ogleda svoj cilj in izstopi iz vzorca. 

- Vnovič izstopita iz linije in razpravljajta o tem, kaj se dogaja. 

- Povabite mladostnika, da razišče določeno dejanje: 

 

* Naj mladostnik stopi pred svoje prepričanje, na kar ga prosite, naj potrdi, da ima takšno 

prepričanje. Ali lahko poimenuje fizično nelagodje, ki mu ga le to daje? Ali lahko to sprejme, da 

lahko postane bolj nevtralen glede prepričanja? Mladostniku ni treba odgovarjati lastnim 

potrebam. 

*Od koga je bilo prepričanje? Ali lahko prizna, da je to bilo/je njihovo prepričanje? Čeprav se 

lahko odloči drugače. 

* Koliko je staro prepričanje? Ali še vedno ustreza njegovim trenutni /sedanji situaciji? 

 

Prepričajte se, da ste pri zastopanju prepričanja odločni, vendar sodelujte tudi pri ustvarjanju 

uspešne interakcije, kadar menite, da je to primerno. 

 

10. Ko mladostnik doseže alternativno interakcijo s prvim prepričanjem, preklopi na drugi list 

papirja. Ponovite korake 6-10. 

 

11. Ko mladostnik preseže drugo prepričanje, ga vprašajte, kako je to videti v njegovih sanjah. 
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12. Naj se obrne in si ogleda korake, ki jih je naredil. 
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Vaja 14: Ustvarjanje poslovnih idej 

Cilj 

Brainstorming poslovnih idej.  

Trajanje: 60 - 90 minut 

Metoda: Narativni pristop 

Pripomočki 

● papir (A5 + A3) 

● pisalo 

● štoparica  

Ozadje 

To je povsem enaka vaja kot „iskanje življenjskega poslanstva“, toda tokrat je vaš predmet 

razprave določen: kakšne so možne ideje, ki jih lahko raziščete v svojem poslu. Prišli boste do 

novih idej, izven okvirjev. Nekateri koraki te vaje so časovno omejeni. Držite se časovnih omejitev 

– spodbudite mladostnika, da zapiše čim več idej, najhitreje možno.  

 

Opis 

1. Asociacija z več polji ali  cvetna asociacija (15 min). Zapišite eno besedo, ki izraža vaše 

poslovanje na sredino papirja, formata A3!  

 

Štoparico zaženite na 15 minut. V teh petnajstih minutah zapišite vsako besedo, ki se vam prikrade 

na misel ob besedi na sredini papirja. Zapišite jih okoli nje (cvetna asociacija).  

 

Ne oklevajte! Ne začnite razmišljati. Vsaka beseda, ki jo zapišete, je v redu, čeprav se zdi, da na 

prvi pogled, nima nič opraviti z vašim predmetom razprave. Samo pišite, dokler se papir A3 ne 

napolni ali dokler se čas ne izteče. 

 

Ko pripravnik preneha pisati, ker mu nič več ne pade na pamet, mu zastavite vprašanja, kot so: Če 

sploh ne bi imel denarja, kaj bi naredil s svojim poslom? Če bi imel ves denar sveta, kaj bi potem 

storil s svojim poslom? Katere neuspehe doživljaš ali se jih bojiš? Kdo ti lahko pomaga pri 

premagovanju le teh? Kakšna je globinska težava?   

 

Ko čas izteče, prenehajte s pisanjem  in poudarite pet idej, ki izstopajo. Ideje, ki se vas dotaknejo, 

vas presenečajo, ali pa jih sploh ne razumete. Poskusite, da ne razmišljate preveč o svoji izbiri, 

ampak izberite intuitivno. Smisel ni nujen.  

 

2. GLOBINSKA ASOCIACIJA (15 min) 

Besede postavite eno ob drugo in nadaljujte z asociacijami, tokrat se ne vračajte vedno znova 

na prvo besedo, ampak se navežite na besedo, ki ste jo ravnokar zapisali. 

 

Nadaljujte, dokler ne zmanjka idej ali dokler ne dosežete konca vrstice na papirju. Nato greste 

k naslednji besedi. 
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Za vseh pet besed porabite četrt ure. Pišite kakor hitro zmorete, da prehitite čas in ne čas vas. 

Izberite pet idej ali besed, ki na nek način smiselno postanejo poslovna ideja. 

 

3. Globinska zaznava hrbteničnih besed (10 minut) 

Na 10 minut si zapišite vsako misel, ki vam pade na pamet, ko pomislite na teh 7 besed. Tokrat 

namesto besed zapišete povedi. To je zaznavanje. Med povedmi ni nujna logika, ta se bo pojavila 

po nadaljnjem pisanju, sama.  

 

4. Poslovne ideje.  

Preberite vse, kar ste zapisali. Od cvetne asociacije do globinske zaznave. Iz zapisanega boste 

razbrali številne poslovne ideje, ki so možne na kratek rok, nekatere pa tudi verjetno na dolgi rok.  

 

5. Pripovedovalna platna.  

Izberi ideje, za katere misliš, da so najuspešnejše (glej naslednjo vajo), in delajte z njimi v 

pripovedovalnih platnih.  
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Vaje za korak 3 – Ustvarjanje lastne prihodnosti 

Namen tega koraka 

1. Ustvariti pregled = moj poslovni načrt   

2. Definirati moj Zakaj & mojo (tržno) zgodbo: 

3. Zavedati se mojih Strank; njihovih problemov in/ali želja  

4. Definirati moj Posel; moj produkt in/ali mene  

5. Izbrati moje Oblike komuniciranja  

6. Moji nadaljnji koraki  

 

Specifične zahteve projekta: generiranje, identifikacija and izbor poslovnih idej 

Specifične zahteve projekta: povezati se z vsemi viri in storitvami, ki so potrebni + prihraniti  
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Vaja 15: Ustvarite več svobode pri obravnavi ovir, virov, povezanih z 

vašim ciljem  

Cilj 

Vaja pomaga mladostniku, da razišče interakcijo med (notranjimi) ovirami, viri, povezanimi z 

doseganjem njegovega cilja. Pomaga mladostniku, da ugotovi, kaj ga blokira, kaj mu lahko 

pomaga in kako sprejema oboje.  

Trajanje: 45 minut 

Metoda: Poslovne konstelacije  

Pripomočki 

● Talni označevalci 

● Prostor  

Ozadje  

Vaja temelji na metodi poslovnih konstelacij, zatorej je pomembno, da preberete opis metode v II. 

delu metodologije.  

 

Opis  

1. Naredite talne označevalce za naslednje elemente. Ne rabite vedeti kaj je ovira ali vir, to bo 

postal jasno med vajo, ni pa nujno. Uporabite besede naštete spodaj.  

a. Mladostnik 

b. Njegov cilj ali sanje ali alternativna zgodba  

c. Največja ovira  

d. Do sedaj skriti vir  

2. Prosite mladostnika, da postavi talne označevalce v prostor.  

 

3. Prosite mladostnika, da stopi na lastno oznako in razišče svoje doživljaje.  

 

4. Intuitivno izberite vrstni red, v katerem boste stopili na oznake in preučite interakcijo med 

mladostnikom in tem elementom:  

a. ovira 

b. vir 

c. sanje 

5. Vprašajte mladostnika, kot posrednik, kaj opazuje, ko se povezuje s tem elementom.   

 

Kot predstavnik elementa delite svoja opažanja. Kaj čutite na tem mestu? Kaj čutite, ko se 

povežete z mladostnikom?  

 

6. Povabite mladostnika, da pogleda element v oči. Preveri, če lahko izreče spodnje povedi. Z 

raziskovanjem lahko ugotovite, ali je udeleženec v resnici povezan s tem elementom in ali ga 

lahko resnično zazna.  

a. Vidim te 



Self-Awareness and Entrepreneurship of Youth in Risk (SENTYR) 

 

 

 56 

b. Pripadaš mi 

c. Si del mene 

d. Hvala, da si tu 

e. Želim te (govori sanjam) 

 

7. Ponovite korake od 4 do 6, dokler ne raziščete vseh elementov. Prav tako se lahko odločite, da 

na elemente postavite mladostnika. Za to vajo je pomembno, da ste kot predstavnik stali na 

vseh oznakah in da je mladostnik raziskal njegovo interakcijo z elementi.  

  

Postavljanje mladostnika na mesto elementov, mu omogoča, da začuti energijo in se poveže z 

elementi.  

 

8. Vprašajte mladostnika, če se želi premakniti.  

 

Istočasno stopite na talne oznake in zaznavajte, če se ta element želi premakniti in naredite 

premik oznake. Stopite z oznake, malce se stresite in stopite na naslednjo. To je lahko malce 

zmedeno, če pa večkrat povadite, pa postane lažje (ustvarite gibanje vseh elementov in pustite, 

mladostniku, da se sočasno premika. V tem gibanju je že veliko informacij. Hkrati lahko 

gibanje ustvari svobodo in prostor.  

 

9. Ponovite korake od 4-5, če začutite, da bo to nekaj dodalo, ponovite tudi korak 6.  

 

10. Če je potrebno elemente ponovno premaknite in preverite, kako to vpliva na mladostnika (in 

tudi na elemente).  

 

Ni nujno potrebno, da popravljate vse tenzije in težave v konstelaciji. Dovolj je, če že en gib ali en 

vpogled, pomaga mladostniku. Bodite pozorni na to, da nekatere spremembe potrebujejo čas in da 

se mnoge stvari sprožajo podzavestno. 
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Vaja 16: Konstelacija za sprejemanje odločitev 

Cilj 

Ta vaja je lahko uporabljena za vse vrste odločitev, ki jih nekdo sprejme. V tej metodologiji so 

mišljene odločitve, ki se vežejo na vzpostavitev lastnega posla/podjetja, lahko pa gre tudi za 

odločitve drugačnega namena.  

Trajanje: 15-30 minut 

Metoda: Poslovne konstelacije  

Pripomočki 

● Večji prostor, da je možno na tla postaviti čim več listov papirja (čim več možnosti) 

● Talni označevalci za možnosti. 

Ozadje 

Vaja temelji na metodi poslovnih konstelacij. Zatorej, je pomembno. da preberete opis te metode, 

v 2. delu metodologije.   

 

Opis  
1. Prosite mladostnika, da našteje možnosti, med katerimi bo moral izbirati. Ta vaja najbolje 

deluje, z več možnostmi.  

 

2. Prosite mladostnika, da zapiše vsako možnost na svoj list papirja. Razmislite o dodajanju 

možnosti z vprašajem. Ker nihče ne pozna vseh možnosti, je dobro dodati neznano možnost. 

Na vsak zložen list papirja napišite številko. To je priročno za sklicevanje na možnosti v 

opombah.  

 

3. Prosite mladostnika, naj preklopi liste papirja in jih premeša. Bistvo je, da ne ve, kateri list 

papirja predstavlja katero možnost.  

 

4. Prosite mladostnika, da intuitivno postavi liste papirja po prostoru (na tla).  

 

5. Prosite mladostnika, naj zavzame stališče in opazuje vse različne možnosti (pri tem ne ve, 

katera je katera). Katera so prva opažanja glede možnosti, glede na njihov položaj, oddaljenost 

od mladostnika in občutke, misli in ideje, ki jih mladostnik dobi v povezavi z možnostmi.  

 

6. Prosite mladostnika, da počasi hodi proti kosu papirja, ki predstavlja neko možnost. Lahko si  

sam izbere do katere bo prvo stopil. Prosite ga, da opazuje kaj se dogaja medtem, ko hodi prosi 

tej možnosti. 

 

7. Prosite mladostnika, da stopi na možnost in razišče kaj doživlja, ko tu stoji. 

 

8. Prosite mladostnika, da gre nazaj na opazovalno pozicijo. 

 

9. Ponovite korak 6 in 7 za vse možnosti. 
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10. Mladostnik si naj zapisuje, lahko pa to storite tudi vi. 

 

Slika kaže proces, kadar imamo tri možnosti. 
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Vaja 17: Tržna konstelacija 

Cilj 

Ta vaja pomaga mladostniku najti najboljši način trženja za njegov produkt ali storitev. Omogoča 

vpogled v dinamiko med potencialno stranko, podjetjem in produktom/storitvijo. 

Trajanje: 45 minut 

Metoda: Poslovna konstelacija 

Pripomočki 

● Kosi papirja 

● Dovolj velik prostor za odložiti kose papirja 

Ozadje 

Ko tržijo produkt/storitev, se podjetniki radi osredotočijo na produkt. Želijo vam sporočiti kako 

dober je produkt in vse njihove funkcije. Enako naredijo pri storitvah, želijo vam sporočiti kaj 

počnejo, kako to počnejo in zakaj je njihov način najboljši. Glavni interes stranke ni produkt ali 

storitev, vendar rešitev za njegov problem. Naslednja slika pomaga pri razumevanju. 

 
 

Primarni fokus trženja ne sme biti črni kvadratek, vendar problem stranke (levo) ali želja stranke 

(desno).  Dobro vprašanje za postavit je “Katere besede bo potencialna stranka iskala na Googlu, 

ko ima problem, ki ga lahko vaš produkt ali storitev reši?” V tej vaji bomo uporabili format 

konstelacij, ki vam bo pomagal pridobiti informacije o problemu in želji potencialne stranke. 

 
Opis 
1. Prosite mladostnika, da na tleh označi naslednje elemente tako, da jih napiše na kose papirja: 

a. Potencialna stranka 

Če imate več kot eno ciljno skupino priporočamo, da naredite to vajo za vsako 

skupino/segment. 

b. Problem stranke 

c. Želja stranke 

d. Podjetje 
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e. Produkt/storitev 

Če ima mladostnik več načrtov za produkt ali storitev, potem lahko uporabi kos papirja 

za vsak produkt/storitev. 

f. Lahko dodate kos papirja za mladostnika. Tako bo vidno kako je povezan s podjetjem, 

s produktom/storitvijo in s potencialno stranko. 

 

2. Prosite mladostnika, da položi kose papirja na tla, kot je prikazano na sliki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Mladostnik naj najprej stopi na oznako, ki predstavlja njega ali njegovo podjetje. 

Povabite ga, da razišče svoja doživetja na tej točki. Po: 
a. Kaj opazuješ znotraj sebe? 

b. Kako se povezuješ z ostalimi elementi? 

c. S katerimi elementi si najbolj povezan? 

d. S katerim najmanj? 

e. Obstaja nekaj, kar potrebuješ? 

f. Bi se rad/a premaknil? 

 

4. Prosite mladostnika, da razišče ostale elemente tako, da stopi na talne oznake in opazuje katere 

informacije ima na voljo. Postavite vprašanja kot: 

a. Za problem in željo 

i. Kaj je bistvo tega prostora?  

ii. Kako bi opisali potrebo ali željo? 

iii. Pomislite na kakšno metaforo? Vidite kakšno sliko? 

iv. Je bolj osredotočen na produkt/storitev ali na podjetje/podjetnika? 

v. Kakšne občutke doživljate v svojem telesu, mislih in čustvih? 
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b. Za potencialno stranko 

i. Kaj doživlja? Kaj čutite v telesu, čustvih, mislih? 

ii. Na kateri element je osredotočen? To vam pove na kaj se osredotočiti pri 

oglaševanju: problem ali želja, produkt ali podjetje ali podjetnik. 

iii. Kako bi opisali kvaliteto razmerja med ostalimi elementi? Je močno 

povezan? Je pozitivno razmerje? 

iv. Se želi preseliti? 

c. Za produkt/storitev 

i. Kaj čuti? Kaj čutite v vašem telesu, mislih in čustvih? Dobite kakšno sliko 

ali idejo? 

ii. Na kaj je osredotočen? 

iii. Kaj bi bilo bistvo produkta/storitve? Kaj prinese stranki, njegovim željam, 

njegovim problemom? 

 

5. Tekom tega procesa se lahko odločite, da boste stopili na talno oznako, ki predstavlja ta 

element medtem, ko mladostnik stoji na drugi oznaki. Tako lahko lažje raziskujemo 

interakcijo med tema elementoma. 

 

6. Med vajo in na koncu vaje prosite mladostnika, da ponovno stopi na oznako, ki predstavlja 

njega ali njegovo podjetje. Prosite ga, da pomisli o vseh informacijah, ki jih je 

slišal/čutil/videl. 

 

7. Svetujemo vam, da pri tej vaji ne premikate talne oznake, vendar če imate občutek, da bo 

dodalo k vrednosti vaje, potem tudi lahko. Zapomnite si, da premaknete samo tiste oznake 

na katerih stojite vi ali mladostnik in, če čutite, da se ta element želi premakniti. Ne 

premikajte jih, če to želijo drugi elementi. 

 

8.  Pomembno je, da se zapišejo vsi podatki. To stori mladostnik ali pa vi. Tako so vse 

informacije zajete. Lahko tudi posnamete vajo s svojim pametnim telefonom. 
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Vaja 18: Izbira pravega tržnega kanala 

Cilj 

Ta vaja pomaga izbrati trgovski kanal, ki ustreza podjetniku in potencialni stranki. 

Trajanje: 30 minut 

Metoda: Poslovna konstelacija 

Pripomočki  

● Miza 

● Mali kosi papirja 

Ozadje 

Podjetnik lahko uporabi veliko različnih kanalov, da promovira njegov produkt/storitev. Lahko 

pomislimo na več razlogov za in proti uporabi različnih kanalov. To nam oteži izbor “pravega” 

kanala za doseg vaših potencialnih strank. Zato to vajo se uporablja metoda poslovnih konstelacij 

(da najdemo prave kanale). 

 

Opis 
1. Prosite mladostnika, da zapiše trgovske kanale, ki se jih spomni. Kanali na katere lahko 

pomislite so: 

a. Letaki 

b. Socialna omrežja(lahko jih razdelite na Facebook, Instagram, LinkedIn, itd.). 

c. Spletna stran 

d. Nenapovedan klic ali obisk akviziterja 

e. Mrežni sestanki 

f. Predstavitveni sestanki 

g. Javni govori 

h. Osebno omrežje 

i. Spletni seminarji 

j. Ustvarjanje seznama elektronskih pošt 

 

2. Prosite ga naj izbere 3-7 kanalov, ki jih želi raziskovati in naj vsak kanal zapiše na listek. 

 

3. Mladostnik naj zloži papirčke in jih premeša tako, da ne ve kateri listek predstavlja kateri kanal. 

 

4. Postavite dva stola na vsako stran mize. En stol je za podjetnika, ki predstavlja sebe in njegovo 

podjetje. Drugi stol pa predstavlja potencialno stranko. Lahko se sedete na ta stol in 

predstavljate potencialno stranko. 

 

5. Prosite mladostnika, da položi papirčke, ki predstavljajo različne kanale na mizo. Vi, kot 

predstavniki potencialnih strank opazujete in doživljate kaj se dogaja, ko odlaga listke (ne da 

bi vedeli kateri listek predstavlja kateri kanal).  

 

6. Skupaj raziskujta kanale. Kateri kosi papirja vas privlačijo? Kateri ne? Na katere listke ste 

skoncentrirani in katerih sploh ne opazite? Mladostnik se vpraša isto. 
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7. Mladostnik lahko premika kose papirja. Mogoče vi, kot potencialna stranka tudi čutite potrebo 

po tem, da premaknili kos papirja. Vprašajte ga, če lahko. 

 

8. Raziskujte to polje tako, da premikate kose papirja in delite kako to na vas vpliva.  

 

9. Zavedajte se, da vse kar se zgodi je informacija. Tudi nekaj navidezno naključnega kot padec 

papirja na tla ali, da se dva koščka držita skupaj. 

 

10. Ko je mladostnik dovolj raziskoval lahko odpre koščke papirja in prebere kateri listek 

predstavlja kateri kanal. To je lahko zelo jasno in preprosto za razumeti, lahko pa je malce 

zmedeno.  

 

11. Mogoče je potreba po premikanju kosov ali po eksperimentiranju z drugimi pozicijami 

kanalov. Sledite toku. 

 

12. Prosite mladostnika da si vse zapiše. Mogoče si tudi on želi narediti sliko končne konstelacije. 

 

13. Prosite mladostnika naj bo odprt do informacij, ki bodo prišle v prihajajočih dneh. Ti procesi 

včasih potrebujejo malo več časa, da jih obdelamo. 
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Vaja 19: Ustvarjanje Poslovnega Načrta – Kanvas poslovnega modela  

 

Cilj 

Ta vaja pomaga mladostniku, da pomisli na vse vidike ustvarjanja podjetja. Te lahko zapišemo na 

poslovni načrt. 

Trajanje: 60 minut 

Metoda: Kanvas poslovnega modela (dodatna metoda) 

Pripomočki 

● “Kanvas poslovnega modela'' tiskano na velik list papirja 

● Post-its 

● Velik zid za obesit poslovni načrt 

● Kemični svinčniki 

Ozadje 

Vir: Wikipedia 

Licensed by Strategyzer.com under the Creative Commons license. 

 

“Business Model” platno je globalni standard, ki ga uporablja več milijonov ljudi v različnih 

podjetjih. Je predloga za opis podjetja, ki ga ustvarjate. “Business Model” platno je prvotno 

predlagal Alexander Osterwalder na osnovi svojega dela o “Business model Ontology” Model je 

sestavljen in devetih gradnikov, ki jih damo na veliko platno, da predstavi naše podjetje. 

https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas
https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Devet gradnikov: 

1. Vrednostni predlog: Kaj boste dostavili ali ustvarili in prodali? Ta gradnik opisuje vse produkte 

in storitve, ki jih ponujate, da zadovoljite potrebe svojih strank. Tu tudi opišete kako ustvarjate 

vrednost in kaj pridobijo stranke. 

 

2. Segmenti strank: V tem gradniku opišete katerim strankam želite ponuditi vaše produkte ali 

storitve. Lahko tudi razdelite svoje potencialne stranke v različne segmente z različnimi 

karakteristikami. Tako je lažje ciljati na te segmente. 

 

3. Kanali: Ta del govori o načinih, s katerimi lahko dosežete svoje stranke. . Kanali lahko 

vključujejo trgovine, internet za produkte ali pisarno, lokacijo stranke ali celo sobo za storitve 

v vaši hiši.  

 

4. Razmerja do strank: Da zagotovite preživetje in uspeh podjetja, boste morali prepoznati tip 

razmerja, ki ga želite ustvariti s stranko (ali s segmenti). Različne oblike razmerij strank 

vključujejo: osebna asistenca, samopostrežba, skupnost ali soustvarjanje. Odvisno od vaših 

preference in preferenc strank se odločite kako želite ohraniti razmerje med vami in stranko. 

5. Ključne dejavnosti: Ta del vsebuje glavne dejavnosti, ki morate opraviti, da prinesete vrednost 

vašim strankam.  

 

6. Ključna sredstva: Sredstva so potrebna, da ustvarite vrednost za vašo stranko. Ta del opisuje 

glavna sredstva, ki so potrebna za vzdrževanje in podporo podjetja.. Ta sredstva so lahko 

ljudje, denar, fizična ali intelektualna. 

 

 



Self-Awareness and Entrepreneurship of Youth in Risk (SENTYR) 

 

 

 66 

7. Partnersko omrežje: Pri ustvarjanju podjetja boste mogli pomisliti katere dejavnosti boste 

oddajali dobaviteljem. Na začetku mogoče želite vse opraviti sami. Kasneje pa boste morali 

nekatere dejavnosti oddajati zato, da se lahko skoncentrirate na jedro vašega podjetja in, da 

zagotovite, da vaši talenti delajo na pravih aktivnostih.  

 

8. Struktura stroškov: Kadar vodite podjetje, zapravljate denar. Ta gradnik predstavlja glavne 

stroške. Pokaže kateri dogodki stanejo največ..  

9. Tokovi prihodkov: Kakšne tipe dohodkov generirate z vašimi produkti ali storitvami? Koliko 

denarja podjetje ustvarja? 

 

Z načrtovanjem gradnikov na večjem kanvasu lahko določimo medsebojne odnose in lažje vidimo 

pretok sredstev in denarja v vašem podjetju. 

 

Opis 
1. Naredite devet talnih označb; en za vsak gradnik kanvasa poslovnega modela. 

 

2. Postavite označbe na tla kot prikazuje slika.. Če čutite, da bi jih morali postaviti v drugačnem 

vrstnem redu ali, da jih mladosntik postavi na tla je to tudi v redu. 

 

3. Prosite mladostnika naj stopi na označbo (če ne veste v kakšnem vrstnem redu, uporabite vrstni 

red, ki je v ozadju te vaje). Z mladostnikom raziščite informaccije, ki so na voljo. Postavite 

vprašanja kot: 

a. Kaj doživljate v telesu? Kaj nam to pove o gradniku? 

b. Na kaj pomislite? Kakšne ideje dobite? Na katere besede pomislite? Kako lahko 

prevedete te informacije v gradnik? 

c. Zaznate kakšno premikanje? 

d. Na katere druge gradnike ste osredotočeni na tej poziciji? 

 

4. Natisnite kanvas poslovnega modela na velik list ali ustvarite platno na veliki steni. 

 

5. Mladostniku razložite o devetih gradnikih. Veliko informacij najdete na internetu. 

 

6. Zapišite vse informacije, ki ste jih dobili v prvem delu vaje v pravilni gradnik. 

 

7. V drugem delu vaje povabite mladostnika, da doda informacije medtem, ko razmišlja o drugih 

gradnikih. Uporabite listke, da zberete vse informacije, ki jih lahko ustvarite skupaj z 

mladostnikom o devetih gradnikih. Če vajo opravljate skupinsko ,lahko naredite skupine po 

štiri in si medsebojno pomagate definirati različne gradnike. 

 

8. Preverite informacije  tako, do postavite vprašanja. Vprašanja bi morala pomagati mladostniku 

bolj jasno definirati gradnike.  

 

9. Sedaj lahko mladostnik napiše svoj poslovni načrt iz kanvasa poslovnega modela. 
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Vaja 20: Pripovedno platno 

Cilj 

Strukturirajte zgodbo (nastajajočega) podjetja. Pripovedno platno je metoda, ki pomaga 

strukturirati  kakršno koli zgodbo, ki jo želite povedati, v tem primeru zgodbo o podjetju 

mladostnika.  

Trajanje: 60 minut 

Metoda: Narativni pristop  

Potrebščine 

● Pripovedno platno tiskano na A3-papir 

● Kemični svinčnik ali svinčnik 

Ozadje 

Pripovedno platno obstaja različnih oblikah.. Pripovedovalci jih uporabljajo, da strukturirajo 

njihove zgodbe in kot pomoč pri predstavitvi. 

 

Opis 

Tekom različnih vaj se zbere veliko informacij o tem, kaj želi mladostnik doseči s svojim 

podjetjem. Na pripovednem platnu se lahko nekaj teh informacij zbere na strukturiran način tako, 

da je zgodba, ki jo mladostnik želi povedati svojim potencialnim investitorjem jasna.  

 

 
1. Naslov zgodbe (alternativne ali zapišite ime podjetja).  

 

2. Ključno sporočilo. Temelj vaše poslovne zgodbe je kar želite doseči z vašim podjetjem. . Kaj 

je vaš cilj v enem do treh stavkih. Ta temelj je osnova za npr. elevator pitch.  
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3. Vaše občinstvo ali ciljna skupina.  

Komu želite povedati vašo poslovno zgodbo? Kdo so vaše bodoče stranke? Kdo je ciljna 

skupina vašega podjetja in kaj so ključne besede, ki jih želite povedati? Te ključne besede se 

lahko razlikujejo za različne ciljne skupine. To je v redu. 

 

4. Kaj si vaša ciljna skupina misli o vaši poslovni ideji? 

Da obogatimo poslovno zgodbo je pomembno, da upoštevamo mnenja naših strank. Kaj so 

lahko njihovi strahovi, dvomi, itd.? Kaj jim morate povedati, da bodo sprejeli vašo idejo. 

Vzemite s seboj perspektivo vaše bodoče ciljne skupine v poslovno zgodbo. 

 

5. Izziv. 

Kakšen je izziv vašega podjetja? Kakšen problem vaših strank rešujete? Poglej tudi ključno 

sporočilo, izziv podjetja je kar mladostnik želi narediti, da doseže svoj cilj. 

 

6. Heroj. 

Heroj podjetja je seveda mladostnik, ampak kako heroj izgleda? Kakšne karakteristike ima ali 

jih potrebuje, da mu bo podjetje uspelo? Kako se počuti glede svojega podjetja na bolj 

pomembno: kakšna so njegova čustva glede izziva? 

 

7. Zastoj . 

Nekaj kar lahko zaustavlja mladostnika pri njegovem podjetju ali njegovem cilju. To so 

notranji padci in zunanje ovire, ki ga zadržujejo pred doseganjem njegovega cilja. Kaj je namen 

heroja? Kaj želi doseči z njegovim podjetjem? Poglej ključno sporočilo, tam je kratka verzija 

cilja. Tukaj napišete bolj obsežen namen podjetja. 

 

8. Podporna ekipa 

Nekdo ali nekaj, ki pomaga mladostniku doseči cilje in se izogniti zaostankom. Tu je kot 

notranja in zunanja pomoč. Diskutirajte tudi kakšno pomoč potrebuje mladostnik, da uspe.  Naj 

bosta podporna ekipa in zastoj kar se da konkretna. Bolj kot sta konkretna bolje je realistično 

in bolj pomaga mladostniku, da se osredotoči ali, da se izogne diverzijam. 

 

9. Spodbujevalec. 

Nekdo ali nekaj, ki navdihuje mladostnika pri delu in pri željah za njegovo podjetje. Če ima 

jasno vizijo v mislih, mu bo ta pomagala v težkih časih. In mora “samo” pomislit, kaj bi njegov 

spodbujevalec naredil in bo mogoče sam vedel, kaj narediti. Spodbujevalec ima tudi nalogo, 

da ostane osredotočen na kar je res pomembno za podjetje. Ko mladostnik dvomi v nekaj kar 

želi ali ne želi za svoje podjetje, lahko namišljeno vpraša svojega spodbujevalca. 

Spodbujevalec je lahko človek ali ideja, sanje, itd. 
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Vaja 21: Ustvarjanje načrta, ki vas bo peljal korak za korakom 

Cilj 

Ta vaja pomaga intuitivno narediti načrt, ki vas bo peljal korak za korakom do cilja, ki ga želite 

doseči. 

Trajanje: 30-45 minut 

Metoda: Poslovne konstelacije  

Pripomočki 

● Prostor za odložiti kose papirja za vsak korak 

● Kosi papirja 

Ozadje 

Ta vaja temelji na metodi poslovnih konstelacij. Zato je pomembno prebrati opis te metode v 

drugem delu. 

 

Opis 
1. Določanje števila korakov. 

Pomagajte mladostniku določiti število korakov. Vprašajte ga, katero je prvo število, ki mu 

pride na misel, ko pomisli na svoj cilj. Začnite s tem številom. To je lahko število korakov do 

cilja ali samo število korakov, ki jih bomo spremljali v tej vaji. Sledite svoji intuiciji. Druga 

možnost je, da samo pogledamo prvi korak. Tako obdržimo stvari kratke in preproste. 

  

2. Pozicioniranje korakov po sobi.  

Prosite mladostnika, da v sobi položi kos papirja za vsak korak. Pri postavljanju korakov naj 

sledi svoji notranji modrosti. Ni potrebno, da je logično. Če je bilo mladostniku težko določiti 

število korakov, naj kose papirja polaga posamično. Ko se počuti, da je dosegel pravo število, 

ga prosite naj se ustavi.  

Primer pozicije korakov lahko vidimo na sliki spodaj. Oblika procesa korakov je že 

informacija. V tem primeru je korak 4 stranski korak. To je lahko korak, kjer morate nekaj 

storiti vendar ni direktno povezano s ciljem. 
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3. Zberite intuitivne informacije o korakih. 

 

Prosite mladostnika, da globoko vdihne, se sprosti, stoji pri miru in opazuje korake. Naj bo tiho in 

se osredotoči na dihanje, na svoje telo. Če ima kakšne misli, naj gredo mimo kot oblaki na nebu. 

 

Povabite mladostnika, da stopi na kos papirja, ki predstavlja prvi korak. Naj opazi o čem govori ta 

korak. Preverite naslednje: 

a. Kaj se dogaja znotraj telesa? 

b. Ali vidi slike nečesa, nekoga, simbol?? 

c. Ali dobi kakšen vpogled, ali opazi misli, ki se mu pojavijo v trenutku? Ali mora na 

koga ali na kaj pomisliti? 

d. Kakšna je atmosfera tega koraka? Katera čustva so povezana s tem korakom? 

Kakšen je občutek? 

e. Ali vonja ali okusi kaj povezanega s tem korakom? 

f. Kakšen je zvok, ki je povezan s tem korakom? Sliši kakšen zvok ali glas? 

g. Kaj je bistvo tega koraka? O čem resnično govori? 

 

Pomaga lahko, če mladostnik stopi dol s papirja in nazaj gor tako , da lahko začuti razliko. Najprej 

naj mladostnik samo opazuje. Ni mu treba še razumeti.. Naj zapiše svoja opažanja ali pa to storite 

zanj. Če mladostnik čuti, da je ta korak zaključen (in to čutite tudi vi) nadaljujte na naslednjega. . 

Naj mladostnik opazi kaj se dogaja, ko gre iz enega koraka na naslednjega. Kaj se dogaja med 

gibanjem? 

 

Zanimivo je tudi opaziti razliko v času, ki ga porabi za vsak korak. Tudi to je informacija. Kadar 

se mladostniku zdi, da se ustavi, se vi ustavite. Tudi, če še niste raziskali vseh korakov. Ne 

razmišljajte o tem. 

Dodatno 

Ko mladostnik želi premakniti kakšen kos papirja ali, če želi dodati kakšnega, naj sledi tej ideji. 

Zopet razlaga ni potrebna zato samo opazujte. To so tudi informacije za njegov korak za korakom 

načrt. 

 

Kadar opazite, da mladostnik težko naredi naslednji korak, lahko dodate kos papirja na katerem 

piše SREDSTVA. Ni vam treba vedeti, kaj ta sredstva so. Samo vprašajte mladostnika kaj čuti, ko 

se dodajo. Lahko ga tudi prosite, da stopi nanj in začuti njegovo energijo. 

Prevedite intuitivne informacije 

Ko mladostnik neha čutiti je čas, da razišče kaj mu informacije govorijo. To je lahko jasno in 

razumljivo ali abstraktno in metaforično. Zaupajte procesu in razložite, da informacije lahko 

pridejo čez nekaj dni. Prosite mladostnika, da je odprt in sprejemajoč. 
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Vaja 22: Kaj je naslednji korak? 

Cilj 

Ta vaja pomaga definirat naslednji korak proti vašem cilju. Pomaga mladostniku prepoznati delo, 

ki je že bilo storjeno, da se poveže s svojim ciljem in, da se osredotoči na en korak naprej. 

Trajanje: 45 minut 

Metoda: Poslovna konstelacija 

Potrebščine 

● Prostor za navidezno črto po kateri bo mladostnik hodil 

● 3 kose papirja 

Ozadje 

Ta vaja temelji na metodologiji  “solution based coaching”. 

 

Opis 
1. Vprašajte mladostnika s kakšnim osredotočenjem/ciljem/željenim stanjem želi delati. 

Pomagajte, da se mladostnik osredotoči na nekaj, kar želi doseči, na cilj, na željeno stanje. V 

tej metodologiji, ki je podjetje , ki cveti in daje mladostniku dovolj prihodka in zadovoljstva. 

 

2. Prosite mladostnika, da naredi črto med 0 in 10 tako, da postavi kos papirja, ki predstavlja 0 in 

enega, ki predstavlja 10. 0 je definirana kot pozicija, kjer cilj ni bil viden. Nič še ni bilo 

doseženo in nobenega koraka še nismo naredili proti cilju. 10 je definirana kot pozicija, kjer je 

cilj bil dosežen. Ni “popolna” situacija, vendar željena situacija. 

Poskrbite, da sta dovolj daleč narazen, da lahko prostor med njima razdelimo na 10 (majhnih) 

korakov. 

 

3. Prosite mladostnika, da položi kos papirja na pozicijo, kjer misli, da je trenutno. Če je to 

pretežko ali, če začne preveč razmišljati, ga prosite, da hodi zelo počasi od 0 do 10  in zraven 

čuti kje je. Tej poziciji lahko date številko glede na pozicijo med 0 in 10. Lahko rečete “Zgleda, 

da ste se pozicionirali na število 3”. Papirji naj izgledajo kot slika spodaj. 

 

4. Prosite mladostnika, naj stopi na kos papirja, ki predstavlja trenutno situacijo in se obrne proti 

0.  

 

Raziskujte z mladostnikom, kaj je naredil, da je prišel od 0 do trenutne številke. Uporabite 

vprašanja kot: 

a. Katere korake si naredil? 

b. Kaj si spremenil v sebi? 

c. Kdo ti je pomagal pri čem? 

d. Kaj se je spremenilo v tvojem življenju? 

e. Kaj si začel delati? 

f. Kaj si prenehal delati? 
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Nadaljujte dokler mladostnik ne omeni vsega. Cilj tega koraka je, da pokaže mladostniku, koliko 

je že storil. Pomembno je, da ostane osredotočen na kar je že dosegel. Če začne govoriti o stvareh, 

ki jih še ni dosegel, mu povejte, da pridemo do tega kasneje. 

 

5. Prosite mladostnika, da gre do 10 in stopi na kos papirja in se obrne proti 0.  

 

Raziskujte to pozicijo, kjer je bil cilj že dosežen. Uporabite vprašanja kot: 

a. Kakšen je občutek? 

b. Kaj vidite, da počnete? 

c. Kako se drugi ljudje odzovejo? 

d. Kako izgleda vaše podjetje? 

e. Kdo so vaše stranke? Kaj vam pravijo? 

f. Zakaj so vaše stranke zadovoljne? 

g. Kakšna je drugače sedaj od mesta, kjer ste prej stali? 

  

Tokrat se osredotočite samo na trenutek kjer je dosegel svoj cilj. Vsakič, ko začne govotiti o 

stvareh, ki jih še mora narediti ali o problemih, ki se lahko pojavijo, mu sporočite, da v tej poziciji 

so vsi problem rešeni in so dosegli svoj cilj. 

 

6. Prosite ga, da se vrne na trenutni položaj in se obrne proti 10. Povejte mu, da raziskal prvi 

naslednji korak, ki je potreben, da doseže svoj cilj. No se mu treba osredotočiti na več korakov; 

samo na prvega. Prosite ga, naj dobesedno naredi korak in opazuje , kaj se zgodi, ko naredi ta 

korak in kaj mu naslednja pozicija pravi. Lahko ga povabite, da naredi korak nazaj in ponovno 

naredi korak. Ali, da naredi korak nazaj in občuti razliko med korakoma. 

 

Postavite vprašanja kot: 

a. O čem govori ta korak? 

b. Kaj morate storiti in česa ne? 

c. Ali vključuje druge ljudi? 

d. Kako preprosto je narediti ta korak? 

e. Potrebujete sredstva? Kakšna sredstva? Kako jih boste dobili? 

Lahko dodate kos papirja, ki bo predstavljal sredstva, ki jih je mladostnik omenil in 

preverite kako to vpliva nanj in na njegov pristop do naslednjega koraka. 

f. Kako se vaše telo/misli odzovejo na ta korak? 

 

7. Spustite kose papirja 

 

8. Ne razmišljajte preveč o vaji. Ko refleksirate, se probajte osredotočiti na naslednji korak. Kaj 

bo mladostnik storil sedaj? 

 

Celoten proces je prikazan na spodnji sliki. 



Self-Awareness and Entrepreneurship of Youth in Risk (SENTYR) 

 

 

 73 

 
  



Self-Awareness and Entrepreneurship of Youth in Risk (SENTYR) 

 

 

 74 

Priloga 1: Seznam notranjih Jaz-pozicij 
 
1. Jaz kot iskalec svobode 

2. Jaz kot žrtev 

3. Jaz kot razumevajoč 

4. Jaz ko avanturist 

5. Jaz kot dominanten 

6. Jaz kot večni iskalec 

7. Jaz kot izdajalec 

8. Jaz kot zahteven 

9. Jaz kot perfekcionist 

10. Krivda 

11.  Jaz kot optimist 

12.  Jaz kot ranljiv 

13.  Jaz kot uživalec življenja 

14.  Jaz kot razočaran 

15.  Moja vest 

16.  Jaz kot moški. 

17.  jaz kot ženska  

18.  Jaz kot oče  

19.  Moč 

20.  Jaz kot mama 

21.  Jaz kot mož 

22.  Moj pravi jaz 

23. Jaz kot žena 

24.  Jaz kot sodelavec 

25.  Jaz kot profesionalec 

26.  Jaz kot iskalec prepoznave 

27.  Jaz kot maščevalec 

28.  Jaz kot sanjač 

29.  Moja moška stran 

30.  Moja ženska stran 

31.  Otrok v meni 

32.  Jaz kot  materialist 

33.  Jaz kot stabilen 

34.  Močan del mojega telesa 

35.  Šibek del mojega telesa 

36.  Jaz kot globoko znotraj 

37.  Jaz kot v očeh sveta 

56.  Jaz kot trener 

57.  Jeza 

58. Jaz kot avtentičen

 

Priloga 2: Seznam zunanjih Jaz-pozicij (Hermans, 2003) 

 
1. Moj mož/partner/Moja žena 

2. Moj oče 

3. Moja mati 

4. Moj tast 

5. Moja tašča 

6. Moji otroci 

7. Moj brat 

8. Moja sestra 

9. Moj bratranec/sestrična 

10. Moj dedek 

11. Moja babica 

12. Moj znanec 

13. Moj sošolec 

14. Moj učitelj 

15. Moj sodelavec 

16. Moj podrejeni 

17. Moj delodajalec 

18. Moj prijatelj 

19. Moja punca 

20. Podoba v mojih sanjah 

21. Televizijska osebnost 

22. Oseba v knjigi 

23. Podoba v glasbi 

24. Nekdo, ki je mrtev 

25. Nekdo v moji domišljiji 

26. Nekdo, ki ga obožujem  

27. Nekdo, ki ga ljubim 

28. Problematična oseba 

29. Moj bivši partner 

30. Nekdo, s katerim treniram  

31. Moj nasprotnik 

32. Moj hišni ljubljenček 

33. Skupina v družbi, ki ji pripadam 

34. Skupina v družbi, ki ji ne pripadam 

35. Moj poslovni heroj 

36. Moj vodja 

37. Moja konkurenca 

38. Moj sovražnik 

39. Druga kulturna skupina 

40. Moj terapevt 

41. Nadnaravno bitje 

42. Moja hiša 

43. Nekaj v naravi
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Priloga 3: Seznam (za nadaljnje branje prosimo, da si ogledate 

Ocenjevalno metodologijo) 

 DA NE KOMENTAR 

Ali so kršene fiziološke potrebe mladih? 

 Zadovoljevanje lakote in žeje  

 Dovolj spanja 

 Odprava telesnih odpadkov  

 Ohranjanje udobne telesne temperature  
 

 

 

 

 

 

Ali so kršene potrebe po varnosti mladih? 

 Občutek fizične in čustvene varnosti, stabilnosti 

 Bivalno okolje je organizirano in predvidljivo 

 

 

  

 Ali so kršene osnovne socialne potrebe mladih 

(potreba po pripadnosti in ljubezni)? 

 Ljubiti in biti ljubljen 

 Pripadati in biti sprejet 

 Za socialno pripadanje 

 Za zdrave, dosledne, podporne negovalce 

 

 

 

  

Ali so kršene napredne potrebe mladih za 

kompetencami (potrebe po ugled/uresničevanju)? 

 Občutek kompetentnosti 

 Občutek prepoznavanja in spoštovanja 

 Samospoštovanje 

 Dosežki 

 

 

 

  

Ali so kršene potrebe mladih po samo 

aktualizaciji? 

 Živeti do polnega potenciala  
 

 

 

  

Ali obstajajo velika tveganja/ogroženosti v 

življenju mladega? 

Če da, katere? 

 

 

  

Je mlada oseba prizadeta zaradi kakšne večje 

bolezni? 

  

 

 

Mlada oseba se srečuje s težavami zaradi kršene 

potrebe. 

Komentirajte konkretne primere. 

 

 

  

Ali mlada oseba kaj pogreša v svojem življenju? 

Če da, kaj je tisto, kar najbolj pogreša in do kakšne 

mere? 

 

 

 

  

Ali mlada oseba sanja? 

Katere so njene najbolj dragocene sanje in vizije za 

prihodnost? 
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Ali obstajajo prepreke (ovire in strahovi), ki 

mladoletniku onemogočajo, da se uresničijo njegove 

sanje? 

Komentar o tem, če obstajajo. 

 

 

 

 

 

Ali mlada oseba ve, kaj spremeniti v svojem 

življenju?  

Če da, v kateri smeri? 

 

 

 

 

 

Ali se mlada oseba uči novih spretnosti in veščin?    

Ali je potencialno dosežen cilj pomemben za 

mladega? 

   

Ali jo/ga kaj zadržuje pri doseganju cilja ali 

soočanja s potrebo? 

Kaj? – če je odgovor da. 

 

 

  

Ali je mladega strah, da bi bil oškodovan?  

Kako ali od koga? 

 

 

 

 

  

Ali mlada oseba odrašča v stabilnem družinskem 

okolju ? 

  

 

 

Ali je mlada oseba v dobrem razmerju s sorodniki?   

 

 

Ali je mlada oseba v dobrih odnosih z vrstniki?    

Ali obstajajo prijateljstva in sredstva za podporo v 

skupnosti? 

  

 

 

Ali ima mlada oseba zasebni prostor za življenje? 

Če ne, s kom živi? 

  

 

 

Ali ima kašen idol ali model, ki mu sledi?   

 

 

Ali mlada oseba potrebuje posebno pozornost 

določenih strokovnjakov? 

 

     

  

 

Ali mlada oseba prejema institucionalno podporo 

(šolska svetovalna služba, socialna služba, mladinski 

delavci itd.) ? 

Če da, kakšne vrste? 

 

 

  

Ali obstaja perspektiva za razvoj primera in možne 

rešitve? 

Opišite jih, če je tako. 
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