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Temeljni tečaj, MODUL 2

Leonida in Albert Mrgole

SKULAM BERGLA

No. 3



Pred nami je nova SKULAM bergla. 
Še vedno velja

pravilo je, da vse delate po malih 
korakih, sicer ne boste dosegali 

uspehov.
 

Vaše vodilo je:
ZAČNEM TAM, KJER MI JE NAJLAŽJE.
 
Kar seveda ne pomeni, da vam bo 

zaradi tega lahko. 
 

Ampak... naši najstniki bi rekli: 
"Maš to!"

 



 Kaj so moji filmi:

 Kaj so moje misli:

 Kaj so moji občutki in čustva:

 Kaj so moji spontani vzgibi, da bi rekel, naredil:

 Ali lahko pomislim na svojo odraslo vlogo in premislim, ali je moj odziv ustrezen,
ali bi lahko izbral(a) drugačen odziv? 

Ko opazujem vedenje mojega otroka (izberem eno vedenje, eno situacijo) – kot izziv lahko 
izberem situacijo, v kateri doživljam odnos z otrokom, kakor si ga želim; in drugo situacijo, 

kjer bi želel(a) odnos spremeniti:
 

Kadar je odnos zadovoljiv 

1.korak



Kadar odnos ni zadovoljiv

Kaj so moji filmi:

 Kaj so moje misli:

 Kaj so moji občutki in čustva:

 Kaj so moji spontani vzgibi, da bi rekel, naredil:

 Ali lahko pomislim na svojo odraslo vlogo in premislim, ali je moj odziv ustrezen, ali bi
lahko izbral(a) drugačen odziv? 



Ali lahko preverim, če sem te prav razumel(a)?
Ali si hotel(a) povedati, da….
Ali te prav slišim, da si rekel/rekla….
Kar praviš, je…

Ali mi lahko poveš, kako si me zdaj razumel(a)?
Ali ti lahko še enkrat povem, ker imam vtis, da nisem hotel(a) povedati tako, kot si 

me ti razumel(a)?
Pomembno mi je, da slišiš….

Na kakšen način lahko preverjam, ali me moj otrok razume, kar sem
nameraval(a) sporočiti?

Na kakšen način lahko preverjam, ali jaz razumem sporočila svojega otroka?
 

2. Korak



3. Korak

Ali se zavedam, katere rušilne načine (v besedah, v mislih, občutkih, v ravnanjih)
vnašam v odnos z mojim najstnikom?

POMOČ:
(Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, str. 80. MODUL 3, prosojnica št. 10)

Ta vprašanja si lahko postavljam na daljši rok, npr. 1 mesec vsak dan, na koncu
opazujem, kaj so spremembe, ki so se zgodile v odnosu.
Po načelu »Kar deluje, ne spreminjamo«, nadaljujem z vsem, kar deluje.



Sem prijazen

Sem pomirjen(a)

Zaupam v dober izid

Vidim kvalitete svojega otroka

Zaupam, da bo moj otrok dosegel cilj

Strah me je, da…

Vrtim filme o katastrofični prihodnosti

Verjamem, da se bo vse dobro izteklo

Uporabljam rušilna spontana vedenja

OPAZUJEM ODZIVE SVOJEGA OTROKA NA MOJA VEDENJA.

Izbiram lahko različna vedenja, ki sem jih ozavestil(a) pri sebi. Pomagam si z vedenji, ki so bila
omenjena v MODULIH 1,2,3.

(Se opazujem in dopisujem) – vseživljenjska naloga 😊 

Nergam, se pritožujem, kritiziram, kaznujem, 
se jezim

4. Korak

MOJE VEDENJE VEDENJE MOJEGA NAJSTNIKA



Raziskujem pri sebi za odnos POVEZOVALNA vedenja 
in za odnos RUŠILNA, UNIČUJOČA vedenja

MOJE VEDENJE VEDENJE MOJEGA NAJSTNIKA

Ignoriram

Sem pomirjen(a)

Ne govorim z najstnikom
 

Sem razočaran v sebi nad otrokom



Ne govori.

Me ne sliši.

Je prišlo do zatika, konflikta.

Pride iz šole ves zadovoljen in 
zgovoren.

 
Ni razpoložen(a)

Se pride stisnit k meni na kavču.

Otrok kriči name, da ga ne razumem.

Vidim, kako se navdušeno pogovarja z
vrstniki.

Gre z menoj v trgovino sama od sebe.

Kaj so bila moja vedenja pred tem?

Sem v sebi nad njim navdušen. Se 
odzivam. Si vzamem trenutek 

in se mu posvetim.

Vrtim filme o tem, kaj vse je narobe.
Sprašujem, če se mu/ji je kaj groznega

zgodilo.

Si mislim, kakšno krasno punco imam. Se zanimam za njen 
svet. Jo poslušam. Greva skupaj na pijačo.

OPAZUJEM VEDENJE SVOJEGA OTROKA IN SEM POZOREN NA TO, KAJ JE OB TEM MOJ DELEŽ V 
ODNOSU (Kaj so moje misli, kaj so moji občutki, kako komuniciram, kaj rečem, kaj naredim, 

kakšen je učinek mojega odziva?)
 

Izbiram lahko različne primere, situacije, zaplete, prijetne trenutke,… 
Najprej, kar deluje. In nato, kjer se zatika in si želim spremembe.

(Se opazujem in dopisujem) – vseživljenjska naloga 😊 

Jo/ga objamem. Sem z njo/njim v tišini. Se v sebi zavedam hvaležnosti, da sem 
 lahko varno pristanišče. Se zavedam hvaležnosti, da mi zaupa.
 Se zavedam hvaležnosti varne povezanosti otroka do mene.

5. Korak

VEDENJE MOJEGA NAJSTNIKA MOJI ODZIVI



KAJ JE MOJ DELEŽ?

6. Korak

MISELNI PRIPOMOČEK ZA ZAVEDANJE, KAJ SE DOGAJA V ODNOSU
(uporabimo lahko v vsaki situaciji)

KAJ JE DELEŽ MOJEGA NAJSTNIKA?

Moje misli

Moja vedenja

MOJA ODRASLA VLOGA

Moja čustva, občutki

Misli mojega najstnika

Vedenja mojega najstnika

POTREBE MOJEGA NAJSTNIKA

Čustva, občutki mojega najstnika



VAJE ZA UTRJEVANJE ZLATIH NAČEL 4P
 

POČASI
Kje je moj prostor varnosti? Ali ga imam? Kje ga lahko najdem?
Kdaj in kje zmorem najti stik z notranjim občutkom varnosti?

Ali lahko v trenutku kaosa, panike, izgubljenosti,… pomislim na besedo VARNOST?
Ali zmorem v situaciji, ko vse prehiteva, ko se čas preliva, ko se mudi, ko vse bezlja in drvi, ko 

zamujam, ko je panika… reči: »Kaj se zdaj dogaja v meni?«
Ali zaupam v to, da sem v umirjenem stanju bolj razsoden(a)?

Ali upam tvegati izkušnjo, da se v momentu izgubljenosti upam ustaviti in najprej najti stik s 
seboj?

Ali vem, kaj pomeni stik s seboj? Imam izkušnjo stika s seboj? (MODUL 1) 
Ali uporabljam Formule Uspešne Komunikacije z Najstnikom?

Kaj meni pomaga, da se ustavim?
V trenutkih razburjenosti: Ali lahko poskusim način, da v sebi ponovim, kaj je rekel otrok (kaj 

zdaj vidim, kaj zdaj mislim, kaj se zdaj dogaja v meni)? 
Kako pri meni deluje misel: Ustavi se?

Kako sem si blizu s tem, da najstniku rečem: 
»Počakaj!«

»Bova to rešila, ampak moram še nekaj premisliti.«
»Bom takoj, ampak najprej moram dokončati…«

»To me je zdaj presenetilo in potrebujem en krog, da prediham. Se vrnem čez 5 minut.«
»Te takoj pokličem nazaj, samo da se posvetujem z…«

»Razumem, da je nujno, ampak jaz zdaj potrebujem čas, da to malo premislim in najdem 
kakšno boljšo rešitev. To, kar mi je prišlo najprej na misel, ni v redu.« 

 

PREPROSTO
Ko se izgubim v tem, kar se dogaja v pregovarjanju z mojim otrokom…

Ko dobim občutek, da me je spet speljal nekam na drugo vsebino…
Ko imam v sebi občutek, da moj najstnik prevzema vodenje odnosa v svoje roke…

Ko v sebi čutim, da pogovor ne gre v pravo smer…
Ko dobim v sebi občutek, da že vidim, kako bo šlo spet vse po starem…

 

7. Korak



SI REČEM:
»KAJ JE MOJ FOKUS!«

»KAJ JE BISTVO!«
»KAJ MI JE RES POMEMBNO!«

 
Ali je moj fokus povezan odnos?

Ali je fokus, da sva začela pogovor z neko mojo namero, ki se je vmes nekje izgubila?
Ali je moj fokus, da spodbujam mojega otroka?

Ali je moj fokus povezan z občutkom, kako želim biti (v kakšnem vzdušju) s svojim otrokom? 
Ali je moj fokus določena zahteva, naloga, opravljeno delo,…?

Ali si želim, da pride zdaj do eskalacije?
 

Ali je bistveno, da vztrajam, ko vidim, da to nima nobenega učinka?
Ali s tem, kar nameravam prispevam k boljšemu vzdušju?

 
Ali lahko do cilja pridem še po kakšni drugi poti?

 
PRIJAZNO

´ ALI ZMOREM DELOVATI POVEZOVALNO?
(Uničevalne in povezovalne navade, vedenja – knjiga str. 80)

Vprašanje: Ali bo to, kar nameravam narediti (reči), delovalo na odnos povezovalno? Ali lahko 
najdem bolj povezovalen način, da dosežem svojo namero?

´ KAJ JE POGLED NEVTRALNEGA?
Pogledam iz perspektive deležev v odnosu. (Začetne vaje v tem modulu)

 
Rečem si, kako bi se zdaj odzval, če to ne bi bil moj otrok. Kaj bi bilo drugače? Kaj bi ostalo 

enako?
 

Ali zmorem pogledati izven sebe še na drugo stran v odnosu? Kaj se dogaja na drugi strani?
 

Ali lahko opišem situacijo kot dokumentarni novinar, brez čustev, brez interpretacij, samo 
dejstva: kaj je kdo rekel, kaj je naredil.

 



PRISOTNO
´ SEM ZAVESTNO PRISOTEN(A)

Ko govorim z najstnikom, sem osredotočen(a) na najin stik, na to, kar mi govori.
Odložim - omejim vse, kar mi jemlje pozornost (telefon, drobni opravki, pogovor z drugimi,…).

Zavestno se naravnam, da bom odziven(a).
Vzdržujem očesni stik.

Pomislim na 4P.
Ozaveščam, kaj se dogaja v odnosu, kaj je moj delež.

 
 

´ KAKO LAHKO PREOKVIRIM?
Se osredotočim na to, kaj je res bistveno.

Kaj mi je zdaj najbolj pomembno?
Ali moje razumevanje in moj način doživljanja vodi k povezanosti v odnosu?

Ali lahko na situacijo pogledam iz strani mojega otroka?
Ali se lahko postavim v otrokove čevlje?

 
 

´ ZAVESTNO POSLUŠAM
VAJE sledijo v nadaljevanju.

V sebi ponovim, kar je rekel moj najstnik.
Preverim, ali sem ujel smisel sporočila, ki ga je posredoval moj najstnik.

 



Pomagam si z vprašanji glede mojih vedenj iz preteklih modulov.
Pomagam si lahko z Naj Vodili za starše (Temeljni vodnik).

Pomagam si z vprašanji glede mojih vedenj iz preteklih modulov.
Pomagam si lahko z Naj Vodili za starše (Temeljni vodnik).

MOJA ŠIBKA PODROČJA V ODNOSU Z NAJSTNIKOM
 

(opazujem in zapisujem – raziskujem, kje so možnosti za spremembe)

MOJA MOČNA PODROČJA V ODNOSU Z NAJSTNIKOM
 

(opazujem in zapisujem – krepim in utrjujem)

8. Korak



Uauuuu, bravo. 
 

Tole je konec
 

Tretje SKULAM Bergle.
 

Postajaš Pravi SKULAM STARŠ.
 

Potrepljaj se po rami, prosim.
 

Tvoja zvesta navijača Lea in ALbert


