
LOGO

NLP tehnike za 

učinkovitejše soočanja z izzivi  



NLP 

Zbirka spretnosti za kreiranje življenja 

Lažje motivirati sebe in druge 

Lažje shajati z drugimi 

Priklicati vire moči 

Razumevanje sebe 

Več kot MODEL UČINKOVITE KOMUNIKACIJE 



Naravnanost k …

1. 2. 3. 4.

Ciljem  

namesto 

k problemom 

Dosežkom

namesto k

napakam

Možnostim

namesto k

omejitvam 

Radovednosti

in čutenju

namesto k 

domnevam 



Nastane v 70. letih

Fritz 
Perls

Gestalt

Virginia 
Satir

Družinska 
terapevtka 

Milton 
Erickson

Hipnoterapevt 

Lingvist John Grinder in psiholog Richard Bandler. 



Razlaga imena

NEVRO – nevrološki procesi. Je naša

povezava z našimi čutili, katerih zaznave

so gradniki naše realnosti in tudi 

v povezavi z možgani

LINGVISTIČNO – jezik je pravzaprav sredstvo

sporazumevanja pri čemur jezik ni le 

govorjena beseda, so tudi občutki, ..., 

komuniciramo navznoter in navzven. 

PROGRAMIRANJE – načini, ki jih lahko

izberemo za učinkovito organiziranje svojih misli

in dejanj. Temelji na zavestnem in ciljno

usmerjenem ravnanju.

NLP



Definicija NLP

Je umetnost in znanost o osebni odličnosti, ki

temelji na proučevanju uspešne komunikacije in

izjemnih dosežkov, ki so jih dosegli ljudje na

različnih področjih.

Je celosten model komunikacije in učinkovita

metoda osebnostnega spreminjanja.

Je spretnost komuniciranja, vplivanja, spreminjanja

in sprejemanja.

JE ZBIRKA MODELOV, SPRETNOSTI IN TEHNIK

za učinkovito razmišljanje in delovanje.



Sidra 

- sidranje virov

moči

- krog odličnosti 

VSEBINI IN 

TEHNIKI

Preokvirjanje –

Pogajalski

model



https://www.youtube.com/watch?v=AiNeqmlK8Q4

SIDRA: AVTOMATSKI ODZIVI NA NEK DREŽJAJ!

https://www.youtube.com/watch?v=AiNeqmlK8Q4
https://www.youtube.com/watch?v=AiNeqmlK8Q4
https://www.youtube.com/watch?v=AiNeqmlK8Q4


Sidranje

Ruski zdravnik in fiziolog Ivan Pavlov (Nobelov

nagrajenec) - eksperiment s psi

Študije pogojnih refleksov so vodile k teoriji, da je

dober del učenja in razvoja vedenja posledica

pogojnih refleksov nabranih v življenju.

Film: Rayanova hči

Vendar je med pogojnim refleksom in sidranjem

razlika.

SIDRA: ŽELENA / NEZAŽELENA oz.

PROSOTOVLJNA / NEPROSTOVOLJNA (fobije, ...)



SIDRO je 

sprožilec, ki je povezan z nekim našim 

določenim notranjim stanjem ali vedenjem, 

ki to stanje oziroma vedenje tudi sproži.



Sidra

- sprožilci notranjih stanj 

Kakšna je vaša reakcija, ko slišite: 

• Slovensko himno ob podelitvi medalj?

• vzklikanje: „Kdor ne skače ni Slovenc, hoj, hoj, hoj!“

Kaj vzbudi v vas vonj po

• goveji juhi

• kostanju?

Kako se počutite, če nekdo 

žvižga za vami? 



SIDRANJE

Vir/e moči črpamo iz + izkušenj! 

Zasidramo se na enega izmed treh zaznavnih

kanalov (VAK), lahko tudi na vse tri.

Npr. izberemo svoj „gumb“ za „dober

občutek“.

Sidro naj bo preprosto, hitro, varno, neopazno

za druge (moj primer vizualnega dogodka).



4 POGOJI ZA DOBRA SIDRA

1. intenzivnost doživljanja
(+ mora  obstajati  že v preteklosti) 

2. čas  

3. edinstvenost sidranja 

(npr. poteg za uho)

4. ponovljivost sidranja

Sidra  so  čudovita sredstva  za sprožanje 

prijetnih stanj in so učinkovita. 



SIDRANJE –

kinestetsko sidro 

1. Izbor želenega stanja – Kako se želiš počutiti?

2. Sprosti se! Pomisli na situacijo, ko si imel ta vir 

moči in jo/ga podoživimo - globoko vdihni, spomni se 

na situacijo, ko si imel to sposobnost, občutek … 

3. Stopi v situacijo, kot da si pravkar tam. Poglej, kaj 

vidiš, slišiš, občutiš … intenzivno doživi ta dogodek in 

občutek okrepi z globokim vdihom. 

4. Ko si na vrhuncu doživljanja „sproži“ sidro. 

- dotakni se dela telesa (uporabi spodbudno 

besedo, prikliči si sliko) … uživaj v tem 

občutku in dovoli, da počasi izzveni.  



SIDRANJE

5. prekinjevalec: pomisli na nekaj drugega, poglej 

skozi okno, …

6. Test: Dotakni se svojega čarobnega 

„gumba“ (uporabi spodbudno besedo, prikliči 

si sliko … Bodi pozoren na to, kako se ob tem 

počutiš. 

7. Korak v prihodnost: Predstavljaj si sebe v 

prihodnosti v neki situaciji, ko boš potreboval-a ta vir.

Kako se boš soočila s situacijo? 

Uporabi svoje sidro 20x, da postane avtomatično. 

Sidra omogočajo čustveno svobodo!



pomaga, da hitro preidemo v stanje polno notranjih 

virov moči. Dober občutek zasidramo s talnim sidrom.  

1. Poišči situacijo, v kateri bi potreboval več moči/kake 

posebne sposobnosti. Kakšno notranje stanje –

telesno in čustveno bi ti omogočilo, da bi bil v stiku s 

svojimi najboljšimi močmi in se odlično počutil?  

2. Čarobni krog; Zamisli si na tleh čarobni krog 

odličnosti, ki ustreza tvojemu idealnemu stanju. Kakšne 

barve je? Kako velik je?

3. Sidranje stanja, polnega virov moči; Pomisli na 

dogodek, ko si imel ta vir, ko si se tako odlično počutil, 

popolnoma zadovoljen in usklajen s seboj. Ko 

popolnoma občutiš ta dogodek (VAK), vstopi v krog. 

KROG ODLIČNOSTI; talno sidro 



Sidranje 

4. Izstopi iz kroga.

5. Test; Ponovno zasidraj stanje odličnosti. Pomisli 

na dogodek, ko si imel vir moči in ponovno vstopi. 

6. Izstopi iz kroga.

7. Zaželena ciljna situacija; pomisli na dogodek, ko 

boš to stanje lahko uporabil in bi se rad odlično počutil. 

Predstavljaj si ta dogodek in takoj, ko je pred tvojimi 

očmi, vstopi v krog in hkrati prikliči svoj dober občutek.

8. Izstopi iz kroga.

9. Povezava; Kakšna težava bi lahko nastopila v 

prihodnjem dogodku? Kako boš vedel, da je čas 

priklicati ta občutek? 

10. Test; Pomisli na izzivalno situacijo. Kaj se zgodi?



Sidranje 

 Spoznanja: 

 Pomisleki: 

 Najpomembnejša 

ugotovitev: 

 Kako vam lahko koristi  

pri vašem delu / pri 

izvedbi izobraževanja? 



Sidranje pri učenju 

Katere vrste sider uporabljati (VAK)?  

Kdaj uporabiti sidro (čas) ?

Kakšna sidra lahko uporabljamo pri 

poučevanju? 

Sidranje teme (ključne besede, simbole, …)

Sidranje poslušalcev (besede, …, ki nam jih ponudi 

občinstvo. Lahko tudi rituali: ploskanje, petje, …

Sidranje prostora (kazanje v prostoru, …)

SIDRANJE JE ZELO MOČNO ODRODJE, KI GA 

UPORABLJAJO TUDI ŠTEVILNI POLITIKI. 



PREOKVIRJANJE

REFRAMING = REINTERPRETACIJA

Nič ni ne dobro ne slabo, le misel dela ga tako. W. Shakespeare

Kaj pomeni nevihta (nekaj dobrega / nekaj slabega)?

Postavljanje novega pomenskega okvira 

Vsebinsko preokvirjanje

X- = y+

Kontekstualno preokvirjanje

V določenem kontektu je tvoj 

t.i. problem ravno prava stvar.

Hipno in udarno preokvirjanje



PREOKVIRJANJE

Vsebinsko preokvirjanje (X- = y+)

Vedno sem tako nestrpen!

To pomeni, da želiš najboljše zase in za druge v 

najkrajšem možnem času. 

Kontekstualno preokvirjanje

Sem preveč direktna!

- Boljša prva, kot zadnja zamera. 

- Nosiš srce na dlani.  

Hipno - udarno preokvirjanje

Vsi, ki so prijazni hočejo nekaj od mene. 

Kaj bi bilo, če nihče ne bi nič hotel od tebe?



„Prekletstvo je 

zakrinkan blagoslov.“ 



Pogajalski model 

Pogajanje med dvema deloma

osebnosti; x moti y in y moti x

Npr.: del za dieto in del za uživanje ob hrani

Rada bi pojedla pecivo, ki mi prinaša užitke, rada

bi dobro izgledala.

Npr.: del za uspešnost in del za družinsko življenje

Rada bi zahtevnejše delovno mesto, rada bi bila

več časa skupaj z otroci, ki me v tej starosti

potrebujejo.



Pogajalski model 

1.Pomisli na situacijo, v kateri se vedno znova javljata 

dva tvoja dela, ne da bi prišlo med njima do zadovoljive 

rešitve. Poišči dela in imenuj del x in del y.

2. Predstavljaj si oba kot osebi z jasno prepoznavnimi 

značajskimi potezami in ju prostorsko loči (L in D v 

prostoru).

3. S pozornostjo se obrni navznoter in vprašaj del X po 

njegovem dobrem namenu. Sprejmi ta namen in daj 

delu pozitivno spoštljivo ime. 

4. Enako naredi z delom Y. 

5. Vprašaj del X, ali lahko prepozna pozitivni namen 

dela Y in obratno ( Y, če prepozna + namen X).



Pogajalski model 

6. Razloži obema deloma, da oba ceniš, spoštuješ 

in potrebuješ njuno sodelovanje.

7. Vprašaj oba dela: 

možnih strategijah za sodelovanje, 

 ali lahko drug drugemu dovolita nemoteno 

delovanje, če se pri tem ne ovirata,  

 kompromisu, 

 časovnem razporedu, 

 pogojih, … po potrebi s pomočjo kreativnosti?

Se oba dela strinjata? 

8. Določite poskusno dobo!



PREOKVIRJANJE

 Spoznanja: 

 Pomisleki: 

 Najpomembnejša 

ugotovitev: 

 Kako vam lahko koristi  

pri vašem delu? 



Potek izobraževanja 

NLP  

diploma 

NLP 

praktik 

NLP 

mojster
NLP: 

trener/coach



LOGO

http://www.motivator-potencialov.si/

Sonja Čeh: 040 540 633

http://www.motivator-potencialov.si/

