
Teksti v nadaljevanju so prevedeni iz različnih virov, ki so navedeni. Predlagam odprt um in 
počasno, ter večkratno branje- premori so zaželjeni. Prostopite k branju kot da prvič berete takšne 
vsebine in dovolite, da se vas vsebina dotakne ter si vzamite čas za kontemplacijo med branjem.


Vsebina je radikalna, revolucionarna, hkrati usmerja v tisto kar se ne da opisati niti ubesediti in je 
hkrati naša stalna izkušnja tukaj in zdaj. Vse vsebine so le prispodobe osnovnih mehanizmov 
delovanja uma in njihovih posledic v običajnih življenjskih situacijah. Za globlje razumevanje teh 
principov je priporočljiv študij gradiva Sydneya Banksa. Njegovih knjig, avdio in video posnetkov. 
Prilagam kratek povzetek teh mehanizmov kot jih je zapisal Sydney Banks:


TEMELJI ČLOVEŠKE IZKUŠNJE


Trije principi kot jih je zapisal Sydney Banks:


UM ni stvar ali misel. Je naravna psihična moč, ki služi kot katalizator, ki misli, zavedne in 
nezavedne, uresniči v resnico ki jo sedaj vidimo.


ZAVEST, podobno kot UM, je nevtralna, načelna moč pred vsako obliko delovanja ali doživljanja. 
Zato, da bi imeli kakršnokoli čustvo ali občutek, moramo imeti princip misli, ki ustvari občutek in 
princip zavesti, da se ga zavedamo.


MISEL je moč, ki je nevtralna in ne govori o vsebini mišljenja, ampak o dejstvu da mislimo. Misel 
nam da sposobnost da spoznamo zavest in iluzorno delitev med duhovnim svetom in svetom 
oblik. Vsi občutki se razvijejo in oživijo, ali pozitivni ali negativni, preko moči misli.


STIK


Stik je najbolj pomemben. Je UM. Izhaja iz razumevanja kako ljudje funkcioniramo. Vsak zase, od 
znotraj doživljamo svoje misli in ne sveta direktno. Ter razumevanja, da smo si vsi enaki iz tega 
vidika in to nas povezuje v eno, ki ni osdvisno od vsebine naših osebnih misli.


Primer: ko greš mimo brezdomca, imamo dosti razmišljanja v glavi in velikokrat niti ne opazimo 
človeka v ozadju, lahko bi rekli da v takem primeru ni nobenega stika. Poslušamo samo to kar je v 
naši glavi.


Primer: govoriš po skypu in istočasno gledaš še druge reči, email itn. Ni stika z osebo s katero 
govoriš. 

Primer: z nekom se pogovarjaš, prideš domov in ubistvu misliš na nekaj drugega in kako se ti 
mudi narediti še nekaj drugega in samo čakaš da greš opraviti tisto drugo. Tudi ni stika. 
Poslušamo samo to kar se dogaja v naši glavi.

Primer: ko se zaljubimo, ponavadi vsako misel, ki nas zmoti od stika s partnerjem zavržemo in se 
vrnemo v stik. To je stik. 

Primer: ko se nas nekaj dotakne od znotraj, smo v stiku.
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POSLUŠANJE, PRIJAZNO DO GOVORCA




Stik je zavedanje, da smo ljudje na osnovnem nivoju vedno v stiku. Iz stika se odvzamemo samo 
tako, da naredimo naše misli bolj pomembne kot je sogovornik. Misli, ki se pojavijo ko smo v 
stiku, so dosti bolj v skladu z vsebino sogovornika kot takrat ko nismo v stiku in govorimo svoje.


Zaznajte v vsakdanjem življenju kdaj ste v stiku z ljudmi, jih tudi poslušate in kdaj niste v stiku z 
ljudmi in poslušate bolj svoje misli in vzorce.


POSLUŠANJE


Prijazno poslušanje- ‘’Talker friendly listening: George Pransky’’


Ker izgleda poslušanje kot pasivna aktivnost, enostavno posplošimo/mislimo, da je tudi nevtralna 
aktivnost, mislimo, da drugi ljudje tam zunaj govorijo in bi tako govorili ne glede na to kdo 
posluša.


V bistvu ima poslušalec ogromen vpliv na govorca, tudi če samo sedi in nič ne govori.


To je jasno pri opazovalcih. recimo da nekdo opazuje kaj počneš. takrat ima ta oseba velik vpliv 
na našo reakcijo. recimo da je opazovalec zelo kritičen in išče napake in je celo namrščen, bo to 
mogoče vplivalo tako, da bomo napeti in ta napetost se bo integrirala v naše obnašanje/vedenje.


Po drugi strani, če nas nekdo opazuje kaj delamo  in je ta človek zelo sproščen in srejemajoč, 
nam daje potrditev. velika verejetnost je, da bomo bolj sproščeni, bolj samozavestni in ta 
samozavest bi vplivala na naše obnašanje.


Če vzamemo razliko med napetim, razdraženim opazovalcem, ki povzroča, da se počutimo slabo 
na eni strani in kako smo pri opazovalcu, ki je zelo podpirajoč in sprejemajoč, bi opazili veliko 
razliko v našem obnašanju.


samo prisotnost opazovalca ima vpliv feedbacka. v znanosti ima to ime heisenbergov princip. on 
je predlagal, da če damo v kozarec termometer zato, da bi izmerili temperaturo, ta temperatura 
nebi kazala prave vrednosti, ker je v vodi tudi termometer, ki bi vplival na temperaturo vode. 
govoril je o relativnosti objektivnosti. ta princip je zelo prisoten pri poslušanju zato, ker kot boste 
videli iz tega posnetka, obstaja velika vrzel med osebo ki bo pred nami, če bomo uporabili 
prijazno poslušanje ali pa neprijazno poslušanje. Ubistvu se pojavi pred nami popolnoma druga 
oseba. 


To pomeni, da lahko nek drugi poslušalec povzroči, da se oseba ki jo poznamo na en način, pojavi  
na popolnoma drugačen način, kot druga oseba. In to lahko v boljši luči ali pa v slabši luči.


Pomembno je zaznati, da obstaja vpliv med poslušalcem in govorcem, tudi če se zdi, da je 
poslušanje zelo pasivna vloga.


Tako velika razlika v govorcu nastane zato, ker kar je ljudem najbolj pomembno, so ponavadi o teh 
stvareh zelo občutljivi. podobno kot ko imamo rano, smo zelo občutljivi in previdni da ne 
izpostavimo te rane preveč. podobno se zgodi, ko se ljudje pogovarjajo o stvareh, ki so jim zelo 
blizu. So zelo ranljivi in to vedo, zato ne bodo ranljivi, ko se gre za stvari, ki so jim pomembne, če 
zaznajo, da so pogoji neprimerni.


Kar ljude torej naredimo je to, da naredimo ovitek, osebnost in imamo na razpolago stvari o 
katerih se lahko pogovarjamo. Poglede, ki jih lahko delimo. Čim čutimo da voda ni vredu, da 
pogoji niso dovolj dobri da bi delili stvari, ki so nam blizu, bomo namesto tega predstavili našo 
drugo osebnost, drugo vlogo, vsebino, ki je dobro pripravljena in zvadena ovojnica.
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Govorec, ki nam govori se sprašuje, katero vlogo lahko uporabim s tem človekom? Naj govorim o 
temah, ki so bolj občutljive ali kjer je veliko neznank ali temo, ki je zelo dobro zvadena in jo 
obvladam? In je relativno torej obstaja tudi vse vmes.


Običajna, splošna beseda za ljudi, ki govorijo v ustaljenih navadah je zaščitniški. bolj kot se človek 
navadi govoriti iz te drže, bolj postane naučena in močnejša. če se počutijo zelo ogroženo pri naši 
komunikaciji, se bodo zabubili v zelo zaščitniško držo in postali zelo avtomatski in v svoji močni 
navadi zato, da ne moremo skozi in priti do njih. Zgeldajo popolnoma prevzeti s svojimi idejami.


Torej medtem ko se soočimo z osebo, s katero bomo ravnokar govorili, bomo v njih privedli enega 
izmed teh ekstremov ali nekaj vmes. Predlagam, da lahko sprmenimo kaj vzpodbudimo v drugi 
osebi. in to je namen tega posnetka.


Večinoma so nam ovitki ljudi zelo dolgočasni, so utrujajoči, so zelo dobro pripravljeni, niso 
spontani in sveži. Univerzalno to ljudem ni všeč. In toliko kot jim to ni všeč, jim je všeč doživljanje 
svežega, netestiranega, neraziskovanega aspekta mišljenja drugih ljudi. to je zelo zanimivo, 
navdihujoče, človeško. ko nekdo deli svoje razmišljanje v naši prisotnosti in odkriva nova tla v 
svojem razmišljanju, delijo misli in občutki, ki jih niso vajeni, za katere niti ne vedo da jih imajo.


Ko se ljudje povežejo na takem nivoju, kjer govorec deli nekaj kar je zelo pomembno njim in blizu 
njihovega srca in je sveže, in kar čaka na njihovo pozornost, ne glede na to kakšna je tema, bo 
poslušalec to doživel kot angažirano in se bo počutil zelo blizu te osebe. to je tisto kar naredi 
intimen stik. to je tisto, kar vsi želimo drug pri drugem.


Čim govorca odstarnimo iz sproščenosti  in varnosti, se bodo nemudoma vrnili v svojo osebnost, 
v defenzivno stanje in izgubimo priložnost za stik, za bližino, za zanimiv dialog. Najbolj pogost 
način kako ustrašimo ljudi je da se ne strinjamo z njimi. Da se ne strinjamo s tem kar rečejo. Tista 
oseba si bo rekla, ojej, te vode niso varne, atmosfera ni varna. Ne bom delil stvari, ki niso blizu 
mojega srca. Mogoče ne bodo tako direktni, ampak tak bo njihov odziv. Ljudje smo izjemno 
občutljivi glede tega. Ni treba dosti, da zaprejo svoje občutljive občutke. ni treba dosti, da se 
zaprejo pred mislimi in občutki, ki so jim zelo pomembni. nestrinjanje je najbolj pogost način kako 
se to naredi. seveda so tudi drugi načini, s katerimi to naredimo še izjemno bolj hitro, kot da 
kričimo ali jih kritiziramo. Ampak to verjetno vsi vemo. 


Ampak nestrinjanje sproža defenzivnost pri večini ljudi. Zelo malo je takih ljudi, ki bodo zelo odprti 
v luči nestrinjanja, tudi če je to pri najboljših prijateljih. nevem zakaj je tako, ampak tako se tudi pri 
meni zgodi. ko se nekdo ne strinja, se napnem, zakrčim in zaprem.


Vemo, ko se z lkjudmi pogovarjam o tem s klienti rečejo, kako pa potem delaš, kakšne pogovore 
bi imel z ljudmi, če bi se vedno strinjal z njimi? In kar jim rečem je, da bi z ljudmi imel zelo 
globoke, produktivne in evolucijske pogovore. ker takoj ko se ne strinjajo, se dialog takoj ustavi, 
ker se ljudje zaprejo in zablokirajo in branijo svoj prav, sovjo pozicijo in jim ni prav naša 
pozicija,naš pogled. Naredi pogovor raven, brez globine, se ustavi.


Če nebi nasprotoval, potem bi poslušal za zrno resnice, za strinjanje v tem kar govorijo. Kakšna je 
vrednost v tem kar govorijo? Je kot da gremo skozi mivko da najdemo zlato zrno. in to bi počeli 
namesto da bi se nestrinjali. Vsak ki kaj govori ima nekaj za povedati kar lahko spošutjemo in tista 
stvar, ne glede na to kaj je, tej osebi nekaj pomeni, je tej osebi pomembno. GLoboko v ozadje je 
nekaj pomebnega za njih in tudi nekaj kar lahko spoštujemo.


Če nimamo drugega namena kot da iščemo to. potem bo oseba imel občutek kot da delamo 
skupaj, namesto da smo si nasprotniki v debatnem krožku. Mislili si bodo, waw, to osebo res 
zanima kaj imam za povedati poskušajo razumeti kaj je bistvo, kaj je v ozadju, poskušajo 
spoštovati, poskušajo se učiti od našega primera, poskušajo se povezati z našim primerom. Ko to 
začutijo, so bolj odprti za raziskovanje tem in področij v katere ponavadi ne gredo. Na površini je 
bolj tisti celofan, v globini pa misli in občutki. ko vidijo da te res zanima kaj je njim pomembno in 
to tudi spoštovati, bodo to raziskovali z nami. takrat se pojavi znaimiva raziskava, ki se nas zelo 
dotakne, je zelo intimna, je zelo osvetljujoča za govorca, ki odkriva svoje ideje, stvari ki niti ne 

Matej Miklavec s.p., Kraška ulica 2, 6210 Sežana, 

tel.: 068 684 064, e-pošta: matej@matejmiklavec.com



vedo da jih vedo in za poslušatelja, ki je prisoten za govorčev unikaten notranji proces. čudovito je 
kako ljudje raziskujejo svoje ideje in česa se domislijo.


ta fenomen nivojev poslušanja sem spoznal dosti let nazaj na vlaku. nisme niti vedel da je bilo 
tako koristno dokler se nisem spomnil za nazaj. Ubistvu sem sedel na vlaku z enim gospodom iz 
južnega dela amerike, ki je pripovedoval kako grozni so afričani in kako niso inteligentni. na 
začetku sem bil malo žalosten, da je ta človek sedel poleg mene in da bom moral poslušati te 
teme, ker sem jih naveličan. in potem, ker sem bil nekako v neizogibni situaciji in ker sem se nehal 
kregati in nestrinjati z njim in kar mi je govoril ampak samo poslual. on je govoril naprej in vsake 
toliko sem samo vprašal neko nedolžno vprašanje, kot ali se mu zdi genetsko ali stvar okolja in 
potem ko je odgovoril sem se zanimal in poskusil pogledati iz različnih kotov, pokazati neskladja 
ne da bi ga izzval ampak da bi razumel iz kje izhaja. vse kar sem zdaj počel je to da sem bil kot 
antropolog oziroma raziskovalec ali kot intervjuver, ki ga zanima kako ta človek gleda na stavari. 


Čez nekaj časa se je zgodilo to, da se je ta človek začel podobno spraševati in raziskovati zase in 
za svoje razmišljanje. začel se je spraševati vprašanja, ki sem mu jih jaz postavljal. začel je 
raiskovati svoje razmišljanje. Ponavadi ljudje tega ne počnejo, ker želijo le braniti svoje 
razmišljanje namesto da bi ga spoznavali. Ampak ker jaz nisem izzival njegovega razmišljanja je 
tudi on videl, da me je zanimalo, je začel tudi sam raziskovati svoje razmišljanje.


Čez nekaj časa mi je rekel, da ne govori enako o afričanih ko ni s svojo ožjo družino. o to je 
znaimivo. kako to? to je zanimivo. Povedal je, da ima nekaj v zvezi s tem, da se dokažem in da 
sem del družbe v kateri sodelujem. bil je presenečen da to govori in da je to izvor iz katerega 
izhaja ko govori o afričanih.


Torej kar iz nenada se je pojavila ta človeška bližina, ker sem se tudi jaz lahko poistovetil s tem kar 
govori. tudi jaz sem bil tam in vem kakšni so ti pritiski. počutil sem se blizu tega človeka, ampak 
nisem razumel kaj se dogaja. čudil sem se, da mi je bil tak človek blizu. Kar sem naredil kot 
poslušalec, je bilo njegovo pristnost, avtentičnost, človeškost. Bil sem človek ki se je zanimal, 
spraševal in raziskoval globlje in na tak način razkril to kvaliteto v njem in tudi v sebi.


Svetovanje je odlična stvar za poslušanje. svetovalci, ki so natrenirani za vplivno/prijazno/globoko 
poslušanje in znajo izvleči svari iz ljudi in jim pomagajo da raziščejo svoje razmišljanje. taki ljudje 
obožujejo poslušanje njihovih klientov in ta del dela. klienti dobijo dosti vpogledov iz poslušanja ki 
ga izvaja svetovalec.  vpogledi ne prihajajo iz svetovalca, ampak iz klienta. Kaj se zgodi v osebi 
medtem ko na tak način posluša in ugotavlja kako razmišlja in kako se počuti itn. Nikoli niso niti 
pomislili na to ali zaznali, da na tak način razmišljajo. 


Vpogledi prihajajo do njih zato, ker jih poslušalec pripelje v to cono globljega razmišljanja in 
raziskovanja. je močno orodje. je izjemno zadovoljivo in zanimivo.


Na drugi starni so svetovalci, ki kliente postavijo v obrambo, jih soočijo in izzovejo in poskusijo 
vplivati na njih da bi mislili drugače. Klienti gredo v defenzivno ravno vlogo in to je izjemno 
dolgočasno za svetovalca. svetovalec se pritožuje kako so stranke dolgočasne. točno vem kaj 
bodo rekli, kako je dolgočasno. To svetovalci počnejo sami sebi, ker povzročajo nesigurnos v 
klientih, da bi šli globlje in raziskovali kaj jim je pomembno.


Na področju svetovanja so ti dve vrsti svetovolacev. eni ki jim je to bedno in drugi, ki obočujejo to 
delo.


Ljudje me vprašajo, torej kako to narediš? kako narediš, da privabiš najboljše iz ljudi? kako 
narediš da postanejo ljudje zanimivi sogovorniki? Ubistvu kot poslušalec, naredimo govorca 
zanimivega. Če projeciramo samo to, bi bili ljudje zelo zanimivi. Na tem nivoju so vsi ljudje 
zanimivi. kako to izvlečemo iz ljudi?


Pridemo iz stanja, iz želje, da bomo poslušali dokler imamo zdravo človeško spoštovanje do 
tega kar je povedano. In če nimam spoštovanja, če ne vidim nič dobrega, če se nikakor ne 
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najdem in ne poistovetim s tem kar govorijo na spoštljiv način, potem bom predvideval, da tega 
še nisem slišal in bom poslušal naprej in spraševal dalje. 


Kriterij je: če govorim z michaelom in on nekaj reče, bom poslušal dokler lahko iskreno rečem, da 
se poistovetim s tem kar michael govori, to lahko spoštujem in verjamem, da bi vsak razumen 
človek rekel kar je on rekel. to pomeni spoštovanje. Da ne gledam dol nanj in kaj je rekel. jaz lahko 
vidim kako in zakaj bi spoštovanja vreden človek rekel nekaj takega. 


Če ne pridem do te točke, potem rečem michaelu, da ne razumem in naj poskusi povedati na še 
kakšen drugačen način. lahko spoštljivo sprašujem.


Recimo da michael govori z mano: po mojem mnenju obstajajo samo slabi ljudje. nobenega 
dobrega človeka ni na tem planetu. pri sebi si lahko v takem primeru govorim, hmm, v tem kar 
pravi je nekaj zelo pomenljivega in lahko to kar pravi spoštujem in se na nekem nivoju strinjam s 
tem, ker vem o čem govori, saj mislim o tem podobno, če bi mi le povedal kaj več o tem kar pravi. 
torej rečem, michale, torej, to sprašujem da bi razumel, ali obstajajo kakšni ljudje, ki so prijazni s 
tabo in so dobri ljudje? Praviš da ni nobenega v tvojem življenju, ki bi bil prijazen? no, reče 
michale, nisem mislil tako, seveda so. nisem mislil tako. mislil sem nekaj drugega. nenadoma 
začutimo spremembo v michaelu, mehkobo, refleksijo, vidimo da gre v notranjo refleksijo. zdaj gre 
iz tega da da vem svoj celofan do tega, da se vpraša kaj dejansko misli s tem kar je rekel. michael 
reče, ni to da ljudje niso prijazni z menoj. saj so za nekaj časa, ampak potem postanejo nesramni. 
aja, razumem boljše. torej ne glede na to kdo ta oseba je, zgleda da postanejo nesramni v 
dolčenem trenutku, aha, torej ima vsak potencial da drugega človeka obravnava slabo v 
določenem trenutku? ja, točno, v enem trenutku se odprem in iz nenada me ravnajo slabo. aha, to 
spoštujem to bi rekel tudi jaz. to vidim tudi jaz, da imajo ljudje svoje trenutke nesigurnosti in takrat 
iz nenada postanejo ali naredijo nekaj kar je neobičajno za njih. Ja točno, ti tudi to opažaš? Ja, jaz 
tudi, zame je to zelo strašljivo. ja, iz tega vidika ne moreš nobenemu zaupati popolnoma. Ljudje so 
vedno sposobni postati nesigurni in naredijo nekaj kar nebi želeli narediti.


V tem trenutku, kot svetovalec, to je bil dejanski primer, bi naredil intervencijo. razložil bi mu, da bi 
mogoče pomagalo, da bi to predvidel v našrej in potem bi to pomagalo da ga nebi bilo več strah. 
Ampak recimo da nisem svetovalec ampak samo človek v pogovoru z njim. Michael bi verjetno 
rekel, kaj pa narediš s tem? jaz bi delil z njim to kar jaz naredim v takih primerih in imela bi 
pomenljiv pogovor. 


Ampak ta pomenljiv pogovor je začel s trditvijo michaela, s katero se je bilo zelo lahkotno 
nestrinjati. Če bi to trditev povedal 30 ljudem, bi verjetno velika večina, skoraj vsi bili zelo žaljivi in 
nespoštljivi do te trditve. to ni res bi rekli. S takim načinom, bi se michale zaprl in bi bilo konec. 
dva zaprta človeka.


Pomembno je, da vidimo luč na koncu vsakega tunela. in ta luč je občutek spoštovanja. občutek 
sočloveka. lahko razumem kaj govorijo in se lahko poistoveti, ker sem bil tudi jaz tam kjer oni. v 
najboljšem primeru spoštujem in se učim iz pogovora oziroma od te osebe. Iz najhujšega primera 
pa spustim in grem naprej. Torej prepoznam in spoštujem tudi če se ne strinjam.


Eno izmed vprašanj ki ga dobim je, george, kaj pa če je ta oseba resnično ne ve kaj govori. 
popolnoma so zmedeni, neumni. če bi malo razmislili, bi videli, da to kar govorijo je popolnoma 
nelogično, brezveze, neumno. To se vsekakor lahko zgodi, ampak ne pozabite, da ta oseba lahko 
isto misli o tem kar imate vi za povedati. Pomembno je, da imamo malo ponižnosti glede tega. 
Ampak, recimo, da je res, da ni niti malo logično kar govorijo. Če gremo malo globlje z njimi, 
potem bo ta oseba to spoznala zase, ko bodo v samorefleksiji in raziskovanju. Ko mi ne bomo 
razumeli iz kje izhajajo, se bodo tudi sami vprašali kako so do tega prišli in ugotovili o čem 
govorijo. Mogoče bodo rekli da niti oni ne vedo in so zmedeni tudi sami. Mogoče celo sumijo, niti 
sami ne vedo o čem govorijo. pardon, se zgodi. 


Torej, za govorca je ključen trenutek refleksije. ko gredo v tisto refleksivno kontemplacijsko stanje, 
ko razmislijo na novo, so dosti bližje lastnega razumevanja sebe. torej v tem stanju ljudje resnično 
imajo priložnosti da imajo globlja spoznanja in pridejo do globljega razumevanja o tem kar 
govorijo in o življenju samemu. ampak so dosti bližje tudi temu kar resnično želijo povedati. 
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refleksivno stanje odpre vrata do tega kar resnično želijo povedati in lahko vidijo. njihova 
pozornost je na razpolago, misli dovolj mirne, da lahko gledajo in razumejo kaj se dogaja. ko niso, 
so misli v ospredju in zameglijo vrata. torej to stanje so vrata do razuemvanja, za vse nas. govorec 
ima ta vrata odprta v tem stanjau. 


Ko ljudje poskusijo tako poslušati, kot antropolog, samo poslušaša in poslkusiš razumeti, kot 
intervjuver, je največja ovira ponavadi njihovo lastno razmišljanje, njihovo obsojanje, njihova lastna 
perspektiva o določeni temi, to so največje ovire. V bistvu kar se zgodi je, da njihovo razmišljanje, 
medtem ko druga oseba govori, pravi, samo malo, to ni prav kar govorijo, če tako mislijo, potem 
je to grožnja zame itn. imajo dosti misli vzporedno s poslušanjem in o mislih govorca. in te misli 
zapolnijo njihovo glavo in sprožijo njihove misli in njihove reakcije, ki sprožijo še dodatne reakcije. 


na primer, z michaelom in mano, on govori o ja, ne maram ljudi, vsi so slabi nobeden ni prijazen. 
recimo da mislim istočasno o tem kar govori si lahko mislim, ojej, torej kaj si misli o meni? Naj bi 
bil moj prijatelj. celo v kino smo teli it gledat. kaj to pomeni za najino prijateljstvo. ubistvu sem 
užaljen. kako lahko govori tako o meni. Take so misli, ki bi jih imel. in če bi jim sledil, bi se odzval 
glede na te misli s svojo osebno reakcijo na to kar je govoril. Posledično se nebi strinjal in to bi 
zaprtlo diskusijo. 


Naše lastno vzporedno razmišljanje je največja ovira pri poslušanju in spoštovanju. da bi imeli 
prijazno poslušanje o čemer goovrim, je treba sprostiti in sprazniti glavo medtem ko drugi 
govorijo. samo sprazniti glavo, brez drugih misli. 


Lahko se delamo, da kar govorijo nima nobene veze z nami, da ni važno kakšne so 
posledice tistega kar je rečeno. da ni treba da se odzovemo, lahko samo poslušamo.  

Podobno se zgodi ko gremo v kino in zelo odprto poslušamo kaj junaki govorijo. nas ne briga kaj 
dosti kaj ljudje v filmu govorijo, zanima nas samo njihova perspektiva in kaj imajo za povedat in 
kaj je v ozadju. Nimajo osebne vpletenosti, saj gre samo za film.


Ko poslušamo druge ljudi je koristno, da imamo podobno mentalno razdaljo. samo sprostimo in 
spraznimo um in samo poslušamo z edinim razlogom, da poskušamo razumeti kaj oseba govori in  
najdemo zrno resnice v tem kar govori. 


Torej bolj kot je naš um tih in sproščen, lažje bo ostati izven nestrinjanja.  

Kar pravim ima izjemne poskedice, ker če to tudi storimo, potem obstaja skoraj nobena možnost, 
da bi bili v konfliktu z ljudmi. Pomeni to, da se z ljudmi nebi strinjali in bi vsi mislili enako? ne, 
ampak bi z lahkoto našli skupno stališče in bi hitro vedeli ali smo v stiku ali ne. če želite zgraditi ali 
razviti odnos z nekom in razviti dialog z nekom in jim biti blizu ali priti do sporazuma, potem je 
treba delati iz skupne naravnanosti (alignment) in strinjanja. Ko dobimo skupna tla, potem smo na 
isti valovni dolžini in lahko zgradimo skupno strinjanje. Ko je naša osnova nestrinjanje, potem 
samo podpiramo svoje stališče in napadamo stališče druge osebe. 


Ne glede kako daleč sta osebi. recimo da nekdo hoče iti na rekreacijo in druga oseba želi počitka, 
lahko najdeta skupno točko. zgleda da si ba želiva delati nekaj skupaj in oba imava čas za 
rekreacijo, ja. in oba želiva nekaj kar nama je všeč. tekom pogovora pridemo do novih možnosti, 
ker energija, ki bi sicer lahko šla z politiko, gre zdaj za povezanosti, za rešitve in za ustvrajalnost. 
Med pogovorom bo nekdo prišel do ideje, ki se je ni spomnil do tistega trenutka ne eden ne drugi 
in sedaj ustreza obema. In edininačin da do tega pridemo je rodovitna zemlja strinjanja. je kot 
rodovitna zemlja, kjer kar posejemo nas zbliža. Če je naša zemlja nestrinjanje, potem ni važno 
kako dobra je ideja nas ne bo zbližala, ker bo vedno nekaj s čimer se lahko nestrinjamo. Tudi če je 
nekdo 99% povezan z nami, vedno lahko najdemo tisti 1% nestrinjanja in če mu sledimo, nas bo 
ločil bolj in bolj. tega je škoda, da človeška interakcija vedno omogoča nestrinjanje.


Pridejo poslovne stranke, ki rečejo, da je njihov vodstveni tim. vidim v njih, da se 100% strinjajo. 
dobro, mogoče 95% v strinjanju. oni bi rekli, da se 5% strinjajo. sami tega ne vidijo, ker so toliko 
obremenjeni s tem s čimer se ne strinjajo. povem jim, da se strinjajo. oni ne vidijo tega in rečejo, 
kako to misliš? ja, s temi 5 stvarmi se strinjate. oni rečejo. kaj pa te ostale stvari? ja to je ostalih 
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5%. Ko enkrat vidijo, da so ubistvu zelo blizu, ostanejo v duhu, ki omogoča, da postane lažje da 
opravijo še tistih 5%. dosti lažje je, ko izhajamo iz občutka naravnanosti in skupnosti, strinjanja, 
konsenza in dobiti ideje, ki teh 5% reši. Ampak če pridemo iz 5%, iz konflikta in nestrinajnaj, 
potem je zelo težko.


Naj povzamem. Način kako pridemo in sodelujemo kot poslušalec ima velik vpliv na ljudi ki 
jih poslušamo. naredi jih globoke, ljubeznive, zanimive. če poslušate kot predlagam. če poslušate 
z nestrinjanjem, postanejo ljudje dolgočasni, ponovljivi, trmasti, trdoglavi in samo v svojih navadah


Iz tega vidika imamo kot poslušalec izjemno veliko vpliva in moči. 

- ključ do dobrega prijaznega in globokega poslušanja je iskanje spoštovanja, vrednosti, resnice. 

Izhajamo iz tega, da iščemo spoštovanje in resnico tega kar nam oseba govori. 

- Ohranjanje prostega/praznega uma je ključ do takega načina poslušanja. To da se ne zpletamo 

v lastne reakcije glede tega kar drugi govorijo, ampak samo slišimo kar rečejo in si dovolimo, da 
se nas dotakne. 


- Posnetek Impact listening govori več o tem kakšni so mehanizmi v ozadju. 

- In še ko smo v diskusijah v skupinah, je koristno, da vedno izhajamo iz tega s čimer se 

strinjamo, saj nas to privede na isto valovno dolžino in ko smo tam, bodo naša razglabljanja 
veliko bolj produktivna.
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