



‘’nobeden ne vidi sveta kot ga vidimo sami’’ 

Najbolj nekoristna in destruktivna navada pri odnosih je težnja k temu da se ne strinjamo 
z ljudmi.


Bolj koristno je, da v idejah drugih iščemo sinergijo, zrno resnice, konsenz, razumevanje.


V nadaljevanju so zapisani temelji, ki pomagajo, da spoznamo korist deljenih resničnosti 
in različnih mnenj.


MIT 
Nekaj nestrinjanja in prepiranja je vedno del zdravih odnosov.


ZRNO RESNICE 
Včasih se res zapletemo v nasprotovalne, sovražne, obsojajoče misli o ljudeh.


KORISTNO SPOZNANJE 
Ne glede na to kako nasprotovalne ali sovražne misli imamo, ni potrebno, da jih izrazimo 
skozi prepiranje. Kadar razumemo, da so negativne misli del miselnega procesa in nam ni 
potrebno da jih izrazimo in udejanjimo, potem nimajo več vpliva, da bi negativno vplivale 
na naš odnos z ljudmi. 


Razumevanje se zgodi na pol-poti, med mislijo in dejanjem. Ko razumemo, da misli 
nimajo same po sebi nobene moči, jim preprečimo, da bi negativno vplivale na naša 
dejanja.


Pot od misli do dejanja je odvisna od našega nivoja razumevanja. 


Na primer, v odnosih lahko izgleda tako:







Možnost razumevanja A: Nekateri ljudje se znajdejo v prepiru brez da bi vedeli kako so tja 
prišli.


KAKO IZ KONFLIKTA V RAZUMEVANJE 

MISEL 
__________


SE NE 
STRINJAM

OBČUTEK 
___________________


NEGOTOVOST/
OGROŽENOST/

OBRAMBA

DEJANJE 
__________


PREPIR



Možnost razumevanja B: Drugi zaznajo, da jih je njihova negotovost in obrambnost 
privedla do prepira


Možnost razumevanja C: Tretji zaznajo, da so njihove misli o nestrinjanju sprožile 
negotovost in obrambno držo ter privedle do prepira.


Bolj hitro kot v temu procesu (misel, občutek, dejanje) zaznamo kaj se dogaja, več 
priložnosti bomo imeli da se izognemo negativnemu rezultatu.


…


Vsak človek občasno doživi misli o nestrinjanju. Ni pa nujno, da te misli vodijo v konflikte 
in prepire ter neprimerne besede.


Ključno je, da razumemo kako se misli spremenijo v dejanja po zgornjem modelu.


Ljudje imamo lahko zelo različne poglede na svet in hkrati dobro delujemo brez da bi 
prišlo do konfliktov. Ključ je v razumevanju da nam ni treba slediti vsaki misli.


SREČANJE UMOV 

Nestrinjanje NI nekaj, kar se avtomatično zgodi ko poslušamo drugačna mnenja. 


Nestrinjanje je nekaj kar sami počnemo. Nestrinjanje je način mišljenja. Nasprotno od 
nestrinjanja je razumevanje.


Zato, da nastane nestrinjanje, je potrebno primerjati pretekle misli s tem kar slišimo zdaj. 
Ko izrazimo miselni proces nestrinjanja, se prepiramo. 


Ko izrazimo miselni proces razumevanja, se poveča stik in pride do srečanja umov.


Reakcija na drugačno mnenje je odvisna od stanja uma (razpoloženja). In lahko zajema 
velik spekter odzivov, od groze do veselja.


Na primer, lahko smo:


- zgroženi nad neznanjem, nezavedanjem in trmastostjo drugih,


- v strahu, da bodo drugi negativno vplivali na nas s svojimi nekoristnimi prepričanji,


- lahko nas moti, da drugi ne vidijo resnice,


- razdraženi zato, ker imajo drugi drugačno perspektivo/mnenje,


- radovedni zaradi dejstva, da vsi mislimo drugače,


- hvaležni, da se lahko učimo drug od drugega,


- lahko se nam zdi zabavno,


- smo navdušeni nad drugačnimi mnenji.




KAKO SE LJUDJE SOOČIMO Z DRUGAČNIMI MNENJI 

Od najbolj nefunkcionalnega načina do najbolj funkcionalnega:




1. Blokiramo in cenzuriramo mnenje druge osebe


2. Močno nasprotujemo


3. Se prepiramo


4. Sprejmemo drugačna mnenja


5. Spoštujemo drugačna mnenja


BLOKIRAMO IN CENZURIRAMO MNENJE DRUGE OSEBE 

To je najbolj nefunkcionalni način soočanja z deljenimi resničnostmi. Naredimo vse zato, 
da bi zatrli nasprotna mnenja v upanju, da bodo izginila. Celo nekatere države to počnejo 
preko cenzure in vemo, da posledično nastanejo uporništva. Ko starši uporabijo tak način 
v družinah, otroci pobegnejo ali si ustvarijo paralelno skrivnostno življenje. V službi kjer je 
uporabljena taka strategija, prenehamo misliti s svojo glavo in počnemo samo še to kar 
nam rečejo ter iščemo načine kako se izogniti soočanju z drugo osebo.


MOČNO NASPROTOVANJE 

Dovolimo, da druga oseba pove svoje drugačno mnenje, ampak ga takoj napademo. 
Naša strategija je takšna, da postavimo tako močno obrambo, da se druga oseba odloči 
da raje zadrži svoja mnenja zase. Žrtve te strategije se ponavadi ne umaknejo izpod 
napada, ampak se še bolj močno odločijo, da mora biti njihovo mnenje spoštovano. 
Druga oseba ne spoštuje in mi si vedno bolj mislimo da bi morali biti spoštovani. 
Negativna zanka se stopnjuje.


PREPIRANJE 

Osnovni namen te strategije je ta, da želimo spremeniti mnenje druge osebe. 
Predpostavka je taka: če bi lahko le pokazali drugi osebi logiko, ki podpira moje mnenje, 
bo ta oseba spustila svoje napačno in prevzela moje pravilno mnenje. Problem je ta, da 
ima druga oseba ravno tako močno logiko, ki podpira njihovo mnenje. Prepir ojača 
drugačna mnenja. Včasih se zavzamemo za mnenje s katerim se niti ne strinjamo samo 
zato, da imamo lahko svoj prav. Egoti ne omogočajo, da bi se konstruktivno sporazumeli. 
Iščejo samo svoj prav.


SPREJMEMO IN DOPUŠČAMO DRUGAČNA MNENJA 

Ko uporabimo to strategijo, enostavno sprejmemo to, da imamo vsak svojo realnost. Ne 
obsojamo ali ocenjujemo. Tako kot tega ne počnemo s fizikalnimi zakoni, kot na primer: 



gravitacija. To omogoča, da druga oseba svobodno izrazi svoje mnenje. Svobodno 
izražanje mnenj lahko vodi v evolucijo mnenj in nove vpoglede ter učenje. Ko jasno 
izrazimo svoje mnenje obstaja možnost, da ga nadgradimo. Ko to počnemo v skupini in 
izražamo mnenja, se lahko od različnih mnenj in načinov razmišljanja učimo. Če je okolje 
neprimerno in nasprotujoče namesto dovzetno za drugačna mnenja, potem ni možno da 
se učimo, ker se nasprotna mnenja še bolj ojačajo in postanejo toga.


SPOŠTUJEMO DRUGAČNA MNENJA 

Najbolj produktivna strategija komuniciranja je taka, da se od drugih učimo. Ko gremo v 
drugo državo, pogosto postanemo učenci. Na meji smo spoštljivi. Učimo se skrivnosti 
stvari, ki jih počnejo drugače kot mi. Zanima nas zakaj to počnejo drugače od nas. Učimo 
se njihovih navad in ugotavljamo kakšna je skrivnost v ozadju.

Podobno se lahko učimo od deljenih resničnosti v ekipi, ki omogoča priložnosti za novo 
učenje. Vedno obstaja zrno resnice in modrost v nasprotujočem mnenju. 

Razlika med sprejemanjem in spoštovanjem drugačnih mnenj se kaže v količini 
spoštovanja do drugačnega mnenja. Več kot je spoštovanja, boljši je odziv iz nasprotne 
strani. Drugi se potrudijo, da izrazijo svoje mnenje, ker vedo, da ga spoštujemo tudi če se 
z njim ne strinjamo. Postanejo boljši poslušalci. Stik med ljudmi se ojača in ustvari 
sinergijo. Skupaj širimo zemljevid in vsak doda eno perspektivo, ki bogati celoto. Resnica 
vsakega je pomembna.


…


Ko se počutimo da bi se prepirali, je to znak, da smo nesigurni. Če bi bili sigurni vase, bi 
se počutili udobno med drugačnimi mnenji. Ko imamo notranji pritisk, da bi se prepirali, je 
čas, da se spomnimo razumevanja: da prepir ponavadi vodi v vedno večje razlike 
namesto v rešitve.


Ključ do sodelovanja leži v razumevanju, spoštovanju in pozitivnosti. Poslušanje drugih 
mnenj, učenju iz njih in iskanju sinergije omogoča večje učenje, rezultate in zadovoljstvo 
vseh vpletenih.


…


Če imate vprašanja sem vam na voljo: matej@matejmiklavec.com ali 068 684 064.


Lepo vas pozdravljam


Matej
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