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RATIO vs. EMOTIO ali za lode o čustvih

1. Popred ete je čustev
2. Pasivizacija

3. Kvazikavzalnost

4. Branje misli



Je aša res ič ost res ič a?



Percepcija zunanje realnosti poteka preko t.i. 
refere č ega okvirja RO . RO je posa ez ikov 
zaznavni filter na katerem sloni celoten sistem 
doživlja ja i  prepoz ava ja real osti v kateri živi. 
RO i o jektiv a preslikava zu a je real osti, te več 
subjektivna slika, nastala pod vplivom socializacije in 
samoaktivno preko življe jskih izkuše j. Razliko ed 
zunanjo stvarnostjo (objektivna realnost) in 
posameznikovo sliko te stvarnosti (subjektivna 
realnost) lahko ponazorimo z razliko med ozemljem 
(objektivno dogajanje) in zemljevidom tega ozemlja 
su jektiv o doživlja je . Čeprav gre za jas o razliko 

med realnim svetom in subjektivnim dojemanjem 
sveta, ljudje o ičaj o te razlike e uvidi o, za as je to 
edi a res ič ost, skozi katero as RO vodi kot 
avtomatski pilot. 





Zaradi delovanja RO-ja smo selektivni v zaznavanju. 
Hitreje zaz a o tisto, kar potrjuje aš RO i  spregleda o 
tisto, kar z ji  i v skladu. Sčaso a postaja RO ved o 
bolj toga struktura s samopotrjevalno fu k ijo, ki veči o 
časa deluje a ezaved e  ivoju. 

Posameznikovo vedenje je funkcija njegovega RO-ja, to 
po e i, da je ved o logič o.  Ve dar gre za otra jo 
subjektivno logiko posameznika, ki jo iz vidika zunanje 
objektivne realnosti, lahko iracionalna. Zakaj se neka 
ose a o aša tako, kot se o aša, o o razu eli, ko 
bomo razumeli logiko njenega RO-ja. 



ČUSTVA

1. Kaj so čustva

2. Fu k ija čustev

3. Vrste čustev

4. I te ziteta čustev



REŠEVANJE KONFLIKTOV



5 KORAKOV KONSTRUKTIVNEGA 

REŠEVANJA KONFLIKTOV:

1. Raz isli o kaj hoče o i  zakaj
No e a teorija reševa ja ko fliktov a  e 
po aga, če v res i i ko flikta oče o rešiti! 
Tako je prvi korak k reševa ju zavest a odločitev, 
da želi o rešiti ko flikt. Ko aredi o prvi korak, 
nas ta samodejno vodi k naslednjemu, kjer 

raz išlja o o te , kaj ora o za to arediti, 
a esto da čaka o kaj odo drugi aredili i  

kaj bomo od njih dobili.



2. Zavzemimo sodelovalen pristop

Tek oval o stališče predvideva, da je ko flikt reše  
sa o takrat, ko ekdo „izgu i“, drugi pa „z aga“. 
Pri sodeloval e  pristopu k reševa ju ko fliktov 
gre za to, da se ne bojujemo, ampak sodelujemo. 
Zato z drugo stranjo aktivno sodelujemo pri iskanju 
rešitve i  se zaveda o da lahko ekaj do i o i  
nekaj izgubimo, hkrati pa se zavedamo, da velja 
enako tudi za drugo stran. S pripravljenostjo na 
sodelova je pokaže o, da a  i vsee o za 
potrebe drugih, hkrati pa ne pozabimo na svoje 
potrebe. Tako smo asertivni.



3. Sprejmimo konflikt kot normalen del 

življe ja
Nekateri ljudje gledajo negativno na vsak konflikt in 
se u poskušajo odisi izog iti ali pa želijo v 
vsakem konfliktu zmagati. Niso se pripravljeni 
pogovarjati o ko fliktu, kaj šele iskati rešitve. 
Vendar so konflikti neizogibni. Potrebno jih je 
razumeti kot probleme h katerim lahko pristopimo 
ali konstruktivno ali destruktivno. Pri 
ko struktiv e  pristopu se e o o o ašali 
impulzivno in emotivno, ampak bomo pripravljeni 
vložiti apor v iska je aj oljših rešitev.



4. Izberimo pravi trenutek

)a reševa je ko flikta je pravi tre utek tisti, ki 
aj olj ustreza a  i  drugi . Če s o i ali 

druga ose a še ved o jez i ali čustve o 
vz e irje i, o to reševa je otežilo, zato je olje 
počakati, da se strasti po irijo. Lahko pa pravi 
trenutek tudi ustvarimo tako, da najprej 
po iri o se e, ato pa še drugega. To lahko 

aredi o sa o takrat, ko to hoče o arediti –
torej takrat, ko s o us erje i k reševa ju i  e 
k vztrajanju pri svojem.



5. Iz oljšaj o svojo ko u ika ijo
posluša je rez preki ja ja 
preverjanje razumevanja

analiziranje 

uči kovito sporoča je 



Polja vpliva in kontrole (Covey, 1992)



Pravil o razlikova je področij kjer 
• imamo popolni nadzor (kaj lahko upravljamo, 

manageriramo  od področij, 
• kjer imamo delni nadzor (na kaj lahko vplivamo 

e ore o pa ko trolirati  i  področij, 
• kjer i a o o e ega adzora izve  aše 

kontrole) 

a  prihra i epotre o izgu lja je časa i  
e ergije zaradi euči kovitih a gažira j a 

apač e  področju. 

To pomeni, da razumemo in sprejmemo, da lahko 
neposredno upravljamo le s sabo, da imamo na 
druge ljudi in situacije le vpliv, tisto kar pa je izven 

aše ko trole, pa lahko le sprej e o.



KAJ POMENI BITI ČUSTVENO
INTELIGENTNA OSEBA?



5 SPRETNOSTI ČUSTVENE 
INTELIGENTNOSTI: 

(J. Mayer in P. Salovey, 1990)



1. )aveda je i  prepoz ava je last ih čustev

2. Rav a je z last i i čustvi  management
last ih čustev

3. Samomotivacija

. )aveda je i  prepoz ava je čustev drugih

5. Urejanje odnosov
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