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Uvod
Želite da budete srećni, zadovoljni sobom i da se osećate
ispunjeno. Želite da vam je udobno u sopstvenoj koži i da ste
ponosni na sebe. Želite da u vašoj glavi vlada mir i red, da ste u
miru sa samim sobom.
Ali, često to ne možete da ostvarite. Nešto nedostaje, nešto ne
štima, nešto se ne uklapa. Iako ste, objektivno gledano,
uspešni, iako se trudite, nešto vam stalno izmiče – taj osećaj
ispunjenosti, osećaj da ste srećni baš takvi, nekako vam iskliza
iz ruku. Umesto mira, u glavi vam je stotinu misli koje vas vuku
u različitim pravcima, idu levo-desno, napred-nazad bez
ikakvog plana, kao list koga vetar nosi kud god hoće. Lakše
vam je da budete u miru sa celim svetom, nego sa samim
sobom. Teško prepoznajete sebe, teško vam je da prihvatite
sebe, više i ne znate šta istinski, iz dubine duše, želite od sebe i
sopstvenog života. Znate da vam to što imate nije dovoljno, da
to nije ono pravo, a šta je dovoljno i šta je pravo – to je pitanje
na koje nemate kratak, jasan i precizan odgovor. Možete da
napišete esej o tome, možda čak i kratak roman, ali da
sastavite odgovor u jednoj rečenici koji bi obuhvatio suštinu
vas samih vam izmiče, do njega ne možete da dođete. Reći
ćete: “Želim da se promenim.“ Odlično. Šta tačno želite da
promenite? Zašto vam je promena važna? Koliko vam je
važna? Na ova pitanja često vam nije lako da odgovrite.
Zašto se to dešava? Razlozi su vrlo različiti:
- nađete se na pogrešnom mestu u pogrešno vreme i
propustite prave prilike;
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- naiđete na pogrešne ljude;
- napravite pogrešne izbore;
- izgovorite pogrešne reči;
- prećutite onda kada je trebalo da kažete šta mislite i osećate;
- smejete se kada treba da plačete;
- ćutite kada treba da vrištite na sav glas;
- bavite se drugima umesto sobom;
- postavite pogrešne prioritete;
- izaberete pogrešan put;
- zaboravite gde ste krenuli...
Ukratko, udaljite se od sebe samih.
Iako ste mislili da se to vama neće dogoditi, ipak se dogodilo.
Konci se lako pomešaju, izgubi se kontakt sa pravim sobom,
udaljite se od sopstvene suštine i tumarate svetom kao
marionete koje pokreću neke nepoznate i nevidljive ruke.
Šta tada možete da uradite? Izbora je uvek više. Možete da:
- se pretvarate da se ništa ne dešava, da poričte sopstveno
nezadovoljstvo, da lažete sebe;
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- nastavite po starom, iako vidite da stanje nije dobro,
zaključite da nemate snage, volje, znanja, sposobnosti,
vremena, novca, podrške... nemate ono što vam je neophodno
da biste se promenili i tražite izgovore i opravdanja kako biste
nastavili onako kako ste već navikli;
- skupite snagu, priznate sebi da ste nešto zabrljali i zasučete
rukave da raščiste nered, da raspetljate zapetljane konce i da
ih uzmete u ruke, da povratite kontrolu nad sobom i svojim
životom.
Veoma je važno da uvek budete svesni toga da svako za sebe
bira šta će uraditi i svako će živeti sa posledicama sopstvenih
izbora. Nije bitno da li to želite ili ne, život tako funkcioniše.
Što to pre prihvatite, biće vam lakše, što se više opirete,
promena će biti duža i teža.
Kako ja sve ovo znam? Tako što sam mnogo pametna, pa sam
sve to rano shvatila i izbegla? Ne. Naravno da ne. Znam sve
ovo zato što sam kroz to prošla. A prolazila sam godinama,
možda i nešto više od jedne decenije. Za to vreme napravila
sam sebi mnogo štete, mnogo sam toga sebi uskratila, mnogo
sam sebe sputala. Da li sam to mogla da izbegnem? Ne znam.
Verovatno nisam. Da li bi bilo dobro da sam izbegla? Ne znam.
Sa jedne strane bi bilo dobro jer bi mi život bio lakši, sa druge
strane možda i ne bi bilo dobro jer je pitanje kakva bih sad
bila. Ko to zna? To više nije ni važno. Ne razmišljam o tome šta
bi bilo kad bi bilo. Što je bilo - bilo je, što nije bilo - nije bilo.
Tačka. Važno je šta je sada i šta ću napraviti da bude. Važno je
gde sam sada, a gde želim da budem. Važno je da znam šta mi
je važno i zašto mi je to važno.
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Ne pitam se više ni zašto mi se to dogodilo, zašto sam to sebi
radila. Dogodilo mi se zato što sam ljudsko biće, a ljudima se
dešava da iz najbolje namere upropaste sopstveni život.
Naravno da nisam želela da budem nesrećna, neuspešna,
promašena. Nisam mazohista i ne volim da mučim sebe. A da
sam to radila – jesam. Priznajem da sam mučila sebe i sve oko
sebe, a posebno one najbliže. Zašto? Zato što nisam znala
bolje. Nisam znala da radim drugačije. Nisam bila spremna za
promenu.
Onda kada je došlo vreme da se stvari menjaju, imala sam
sreće da naiđem na jedan prilično brz i efikasan način za
upoznavanje i menjenje sebe. To je neurolingvističko
programiranje (NLP). Prilično rogobatno, hladno i zastrašujuće
ime (bar je meni tako zvučalo) za nešto što vam može
preokrenuti život, što vas može vinuti u visine koje niste ni
slutili da možete da dosegnete i što može postati deo vas.
Pored niza sjajnih osobina, NLP ima i jednu vrlo lošu stranu –
ne deluje sam od sebe. To što znate da postoji ništa neće
promeniti ako ga ne primenjujete. Isprobala sam i to, da znam
za njega, da gledam kako drugima pomaže, a da ja sama ništa
ne radim. I tada mi nije ni pomagao. Kada sam počela da
radim, počele su i promene.
Primenjujem ga svakodnevno u radu, u školi sa svima
(učenicima, roditeljima, nastavnicima). I promene se dešavaju.
Koliko je ko od njih spreman da zagrize ovog kolača, toliko će i
dobiti. A ako mogu ja, ako mogu oni, možete i vi. Samo treba
da ste spremni da zagrizete. Odmerite koliki će zalogaj biti.
Ako bude premali, nećete osetiti slast, ako bude preveliki,
možda ćete se zagrcnuti, nađite pravu meru – onoliko koliko
sad možete, pa kasnije povećavajte.
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Kada sam se uverila da mogu da podstaknem ljude da budu
zadovoljniji sobom, da se osećaju dobro u sopstvenoj koži i da
uvedu mir u sopstvene glave, rešila sam da pomognem i vama,
da vas podstaknem na promenu ako vi to hoćete. Napravila
sam online trening „U miru sa sobom“ kako bih vam olakšla i
ubrzala promenu i prenela ono što znam. Vi odlučujete da li
ćete, kada ćete i koliko ćete se menjati. Vi odlučujete da li je
ovaj trening za vas ili ne, da li je za vas sada ili nekada kasnije.
Vi odlučujete jer se radi o vama, o vašem životu, o miru u
vašoj glavi. Važno je imati pravi alat, pravo sredstvo i pravog
učitelja, ali je veoma važno i da izabrete pravi trenutak. Vi
odlučite kada je taj trenutak. A kada dođe taj trenutak,
zajedno ćemo ići korak po korak. Bez pritiska i bez žurbe.
Zajedno ćemo prolazite neke važne teme koje dovode do
uspostavljana reda u glavi, do postavljanja prioriteta, do
davanja važnosti sebi. Vi ćete raditi vežbe, menjati se,
upoznavati nove sebe, otkrivati važne, a često zaboravljene
stvari o sebi i odgovarati sebi na važna pitanja. Vi ćete početi
da dišete punim plućima, da osećate lakoću, da osećate
zadovoljstvo sobom. Vi ćete početi da uočavate izbore, prilike,
mogućnosti i u sebi i oko sebe. Ja ću vas pratiti, razjašnjavati
šta vam je nejasno, biću vam podrška, neko ko vas razume, ko
zna kroz šta prolazite i ko zna da vi to možete. Ja ću biti neko
ko veruje u vas i onda kada vi ne verujete u sebe. Na kraju,
biću srećna kada uspete, kada mi javite šta ste sve postigli, šta
ste do juče nemoguće ostvarili. Tada ću reći sebi onu rečenicu
koju sam nekada davno često govorila, pa je zatim zaboravila i
posle dugo vremena ponovo otkrila, a koja glasi „Blago meni
što sam ja baš ja!“ Reći ću sebi ti rečenicu jer ću biti srećna
zbog vas. A nadam se da ćete i vi sebi reći tu ili neku drugu
rečenicu koja govori da se osećate baš onako kako treba.
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Na ovom treningu ćete dobiti mnogo toga iz NLP-a i to onoga
što možete sami da primenjujete, onoga za šta vam nije
potrebna propisana NLP obuka. Pored toga dobićete i neke
druge tehnike koje nisu iz NLP-a, već iz nekih drugih pravaca,
ali su takođe vrlo efikasne i ubrzavaju promenu. Osnovni
kriterijumi kojima sam se vodila kada sam birala šta ću vam
preneti ovim treningom bili su korisnost i primenljivost. Ono
što radimo mora da vama bude korisno, mora da obavi posao,
ako nema rezultata, ako nema efekta – zašto onda o tome
govorimo. Pored toga bitno je da vi sami kod kuće možete da
primenite sve ovo o čemu ćemo govoriti. Postoje i neke druge
tehnike, postoje i neke druge veštine, ali ako njih ne možete
sami da primenite, ako one podrazumevaju bilo neki
dugotrajniji trening, bilo individualni rad sa psihologom,
psihoterapeutom, koučem, onda im ovde nije mesto. Ako
takve tehnike sami primenjujete, možete napraviti više štete
nego koristi, a to je nešto što nikako ne želim da se dogodi.
Najvažnije mi je da vam omogućim da se menjate i rešavate
svoje probleme u što je moguće bezbednijim uslovima, da
budete zaštićeni i sigurni. Sam proces promene je često težak,
ume da boli, da bude neprijatan i verovatno da ćete i tokom
ovog treninga iskusiti neko od tih osećanja, zato želim da sve
ostalo bude što sigurnije, mirnije, ušuškanije. Bar ono što
može da bude takvo.
Ukratko, dobićete znanja, veštine i tehnike koje će vam
omogućiti da upoznate sebe, da sebi objasnite sebe, da imate
razumevanje za sebe, ali ono pravo istinsko razumevanje bez
osuđivanja, bez okrivljavanja, bez žalosti za onim što je bilo, da
prihvatite i zavolite sebe. Na ovom treningu ćete prodreti
duboko u sebe, onoliko duboko koliko se ovim načinom rada
može dopreti.
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Iz tog razloga i vaša promena može biti duboka i velika.
Sagledaćete sebe i svoj život iz jedne nove, šire perspektive,
perspektive koja vam daje više mogućnosti, više izbora, više
opcija. Primena naučenog će vam omogućiti da menjate sebe,
da poboljšavate ono što vi mislite da treba poboljšati, a da
ostavite onakvo kakvo jeste, ono čime ste zadovoljni. Jedino
što je važno je da radite, da vežbate. Za početak da radite
vežbe koje sam vam pripremila kao domaće zadatke.

Kada se trening završi, imaćete u rukama alat koji će vam
pomagati da brže i efikasnije rešavate probleme sa kojima
ćete se susretati, da jasno odredite šta vi želite, šta je vama
važno, šta ste spremni da uložite kako biste željeno dobili.
Moći ćete da s vremena na vreme ponovo upoznate sebe jer
ljudi se menjaju, niko nije isti kakav je bio pre godinu dana, pa
ni pre mesec dana. Neko se brže menja, neko sporije, nekome
će biti potrebno da češće upoznaje novog sebe, nekome ređe,
kako god imaćete alat koji će vam to i omogućiti. Na vama je
da nađete vreme i volju. Ali, kada opet osetite kako je to kada
dišete punim plućima, kada se osećate lako, kada ste
zadovoljni sobom, kada znate da živite svoju svrhu, da u vašoj
glavi vlada mir i red, kada osetite kako to izgleda kada ste u
miru sa sobom, naći ćete sve što vam je potrebno da to
zadržite.

Veoma važne napomene
Ovo nije edukativna radionica u kojoj ćete dobiti mnogo novih
podataka, mnogo novih znanja, najnovijih informacija.
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Ovo je iskustveni trening, proces koji vas vodi ka promeni. Iz
tog razloga biće puno vežbi, puno zadataka koje treba da
uradite. Jer kao što sam već rekla, iz sopstvenog iskustva
znam, da znanje o nečemu ne vodi do promene, primena tog
znanja vodi. Moj zadatak je da vas provedem kroz proces
promene. Ako želite da ostvarite maksimalnu dobiti iz ovog
treninga, neophodno je da redovno radite vežbe. Neke će vam
biti prijatne, neke neće, neke će vam biti teške, neke lake, za
neke će biti potrebno puno vremena, za neke ne, za neke ćete
misliti da nemaju smisla, a neke će biti baš za vas skrojene.
Kako god bilo, uradite ih. Promena je proces. Instant rešenja
nema, a i kada naiđete na njih, nisu dugog veka. Nekada ćete
promenu odmah primetiti i biće ogromna, a nekada će biti
mala i teško uočljiva. Kako vreme bude prolazilo, a vi vredno
radili, promene će biti sve veće i vidljivije. Nekada ćete prvo vi
primetiti da ste se promenili, a nekada će to prvo videti vaša
okolina. Kako god bilo, promena traži rad, strpljenje i da tačno
znate gde ste i gde želite da budete.
Ovaj trening nije zamena za psihoterapijski rad ili individualni
rad sa psihologom, psihijatrom, psihoterapeutom, koučem.
Namenjen je psihički zdravim i stabilnim odraslim osobama
koje se suočavaju sa uobičajenim problemima u
svakodnevnom funkcionisanju. Ukoliko imate probleme koji su
dublji i traže angažovanje psihijatra ili psihoterapeuta, ovaj
trening nije najbolje rešenje za vas i savetujem vam nastavak
individualnog rada.

„Ne možeš se vratiti i promeniti početak, ali možeš početi
gde si sad i promeniti kraj.“ C. S. Lewis
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Gde se sada nalazite
Točak života
Svaka promena se odvija kroz sledeće korake: 1. jasno i
precizno odredite svoj trenutni položaj; 2. odredite gde želite
da budete; 3. kako ćete dospeti na željeno mesto - koje
tehnike i alate ćete primenjivati, šta ćete, kada ćete i zašto
ćete menjati u svom ponašanju, razmišljanjima, uverenjima…;
4. radite na tome, menjajte se - radite vežbe i u životu
primenjujete ono što ste ovde naučili; 5. procenite da li ste
ostvarili željeno.
Da biste lakše odredili gde se sada nalazite, kakav je vaš
trenutni položaj, ovaj trening započinjemo jednom veoma
korisnom tehnikom koja vam može biti od velike pomoći da
shvatite gde ste sada, čime ste u svom životu zadovoljni, čime
niste, šta treba da menjate. Ova tehnika se zove “Točak
života” i predstavlja vizuelni prikaz vašeg zadovoljstva
sopstvenim funkcionisanjem u vama najvažnijim životnim
oblastima.
Možete je koristiti u sledećim situacijama:
1. kada god se osećate zaglavljeno, sputano, kada znate da
vam nešto smeta, a ne možete da jasno kažete šta,
2. preventivno, kada osetite one prve najmanje naznake
mogućeg problema, kako biste blagovremeno krenuli u akciju i
sprečili da taj problem eskalira,
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3. s vremena na vreme, kada vama odgovara, kao provera i
potvrda da ste na dobrom putu.
Životne oblasti koje se uobičajeno procenjuju su sledeće:
porodica,
zdravlje,
posao,
novac,
slobodno vreme,
lični razvoj,
karijera,
prijatelji.
Možete dodati neke životne oblasti koje su vama važne, a nisu
na ovoj listi i izbaciti one koje smatrate nevažnim. Ljudi često
dodaju: duhovnost, zabavu, partnerske odnose (emotivni
život), fizičku kondiciju, ishranu, hobi, učenje, putovanje... Vi
dodajte ono što je vama potrebno.
Možete i neku od ovde navedenih oblasti razložiti na sitnije,
preciznije, one koje su baš vama potrebne – na primer oblast
porodica može da obuhvata posebno vaš odnos sa vašim
roditeljima, vaš odnos sa vašom decom, odnos sa
supružnikom, odnos sa braćom i sestrama…
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Ako vam je problematična oblast posao, možete posmatrati
samo nju i razložiti je na, na primer: sam posao (konkretan
posao koji obavljate, aktivnosti, vaša radna zaduženja), fizički
uslovi rada (svetlo/mračno, suvo/vlažno, toplo/hladno,
ima/nema štetnih supstanci, prostor u kome radite kancelarija, pogon, hala…), odnos sa rukovodiocem, odnos sa
kolegama, odnos sa podređenima, plata i novčane nadoknade,
radno vreme, mogućnost napredovanja, stabilnost posla,
redovnost plate, godišnji odmor i mogućnost odsustva sa
posla, zadovoljstvo sopstvenim statusom u firmi…
Ne postoje tačni i netačni odgovor. Niko ne može da vam kaže
kako treba ili ne treba da odgovorite. Upoznajete sebe, onakve
kakvi ste sada. Za mesec ili dva vaši odgovori mogu biti
drugačiji jer ćete vi biti drugačiji, neki uslovi u vašoj okolini će
biti drugačiji, drugačije ćete doživljavati i sebe i svet oko sebe.
Opišite stanje onakvo kakvo je sada, a o onome što će biti
posle, razmišljaćete posle. Opustite se i pišite ono što osećate,
ono što vam pada na pamet, ono što dolazi iz malog mozga ili
ni vama nije jasno odakle izvlačite te odgovore. Samo pišite.
Kada ste izabrali 8 oblasti procenjujete u kolikoj meri ste
zadovoljni svojim funkcionisanjem u svakoj od ovih oblasti.
Procena se odvija na skali od 0 do 10. Nula je najniži stupanj uopšte niste zadovoljni, dok je 10 najviši stupanj zadovoljstva
– potpuno, maksimalno zadovoljstvo, ne može bolje od toga.
Sada crtate vaš točak života.
1. Jedan veliki krug podelite na 10 manjih koncentričnih
krugova.
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2. Zatim ga podelite na 8 oblasti, svaka oblast predstavlja po
jednu životnu oblast koju ste već odabrali.
3. Iznad svakog isečka napišite naziv životne oblasti koju
predstavlja.
4. Centar kruga obeležite nulom, a zatim svaki od
koncentričnih krugova obeležavate brojevima od 1 do 10. Sa
10 obeležite spoljni, najveći krug.
5. Za sve oblasti, jednu po jednu unosite odgovarajuće ocene.
6. Povežite jednom linijom sve te ocene i dobićete određeni
oblik koji manje ili više liči na krug. Ako želite, možete da ga
obojiti.
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Nepopunjen točak života

Primer popunjenog točka
života
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Da je ovaj točak pravi točak na pravom automobile, vožnja bi
verovatno bila puna truckanje i teško bi bilo održati pravac.
Namera tehnike je da ocene u ovim odabranim životnim
oblastima ujednačite i da sledeći crtež bude što bliži obliku
kruga. Cilj tehnike je da vas uvede u ravnotežu i da se stepen
zadovoljstva popravi.
Procenite kako želite da vaš točak izgleda za mesec dana, dva
meseca, šest meseci, godinu ili dve godine ili bilo koji
vremenski rok koji je vama najprihvatljiviji. Šta želite da
popravite u tom periodu, u čemu želite da napredujete? Sada
je najbolje da odabrani period bude 4 meseca jer toliko traje
trening i tako ćete najjednostavnije moći da procenite njegovu
efikasnost.
Na ovom istom krugu, ali u drugoj boji, označite kakve ocene
želite za svaku oblast u ovom željenom period. Spojite ih
jednom linijom i pogledajte oblik koji ste dobili. Prostor
između linija koje označava trenutno stanje i linije koja
označava željeno stanje je prostor za rad i unapređenje. To su
teme na koje treba da obratite pažnju i na kojima treba da
radite. Tokom trajanja treninga savetujem vam da odaberete
samo jednu oblast na kojoj ćete raditi da se ne biste rasplinuli i
pogubili konce. Kasnije, kako budete sigurniji i uvežbaniji, moći
ćete da radite i na 2-3 oblasti istovremeno.
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Trenutni točak života
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Sada napravite plan za svaku od oblasti na kojima želite da
radite. Odgovorite sebi na sledeća pitanja:
1. U ovoj oblasti dobro mi ide (navedite u čemu dobro
funkcionišete kada je ova životna oblast u pitanju).
2. U ovoj oblasti loše mi ide (navedite u čemu loše
funkcionišete kada je ova životna oblast u pitanju).

16

3. Koju ocenu želim u toj oblasti?
4. Šta će tada biti drugačije u mom životu? Kako ću prepoznati
da sam na željenom nivou?
5. Šta bi moglo da me spreči da ne ostvarim uspeh? Kako ću se
sa tim izboriti?
6. Šta mogu danas da uradim? Šta će biti moj prvi korak?
Zatim radite. Po isteku odabranog perioda nacrtajte ponovo
točak i procenite sve oblasti. Uporedite oba crteža, uočite
sličnosti i razlike, analizirajte svoje postignuće i napravite plan
za dalje.
Ovo je bio prikaz tehnike i predlog kako ćete je ubuduće
koristiti, a sada treba da je uradite onako kako je data u vežbi
“Točak života”. Razlika između prikazanog postupka i vežbe je
u tome što se u ovoj vežbi usmeravate samo na jednu životnu
oblast.
“TOČAK ŽIVOTA”
Moj točak života
1. Izaberite osam životnih oblasti koje su vama najvažnije u
ovom trenutku. Možete koristiti predloženi spisak (porodica,
zdravlje, posao, novac, slobodno vreme, lični razvoj, karijera,
prijatelji) ili napraviti svoj. Procenite stepen zadovoljstva
sopstvenim funkcionisanjem u svakoj od navedenih oblasti i
označite ga na krugu. Spojte dobijene tačke. Oblik koji ste
dobili možete obojiti ako želite.
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2. Sada procenite kako želite da vaš točak izgleda za četiri
meseca kada se ovaj trening završi. Šta želite da popravite u
tom periodu? Odaberite oblast na kojoj želite da radite. Na
ovom istom krugu, ali u drugoj boji označite kakve ocene želite
za svaku oblast u ovom željenom period. Spojite ih jednom
linijom. Odaberite oblast na kojoj želite da radite i odgovorite
sebi na pitanja.
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Odabrana oblast:

U ovoj oblasti dobro mi ide (navedite u čemu dobro
funkcionišete kada je ova životna oblast u pitanju):

U ovoj oblasti loše mi ide (navedite u čemu loše funkcionišete
kada je ova životna oblast u pitanju):

Koju ocenu želim u ovoj oblasti? Zašto?

Šta će tada biti drugačije u mom životu? Kako ću prepoznati da
sam na željenom nivou?

Šta bi moglo da me spreči da ne ostvarim uspeh? Kako ću se sa
tim izboriti?
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Šta mogu danas da uradim? Šta će biti moj prvi korak?

3. Navedite šta vam je u ovoj vežbi bilo najkorisnije.

„Ako čovek ne zna prema kojoj luci plovi, nijedan vetar neće biti
povoljan.“ Seneca

Šta tačno želite da postignete
Do sada ste stekli uvid u to kojim oblastima svog života ste baš
zadovoljni, kojima baš i niste zadovoljni, kao i kojima ste
umereno zadovoljni. Životna oblast je prilično velika i
uopšteno definisana kategorija koja uključuje dosta različitih
elemenata (odnosa, ponašanja, osećanja...). Da bi promena
bila lakša, brža, trajnija i lakše merljiva, potrebno je da tačno
znate šta ćete, kada i kako menjati. Sada ćete to odrediti, a
koristićete tehniku koja se zove „Linija Salmonove“. Ona vam
pomaže u određivanju trenutnog položaja i onih prvih
početnih koraka na putu promene.
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Kada ovladate ovom tehnikom, možete je koristiti i u
prevladavanju drugih problema u svim životnim oblastima.
Evo u čemu se sastoji ova tehnika.
U okviru odabrane životne oblasti izaberite jedan problem,
jednu situaciju, jedno svoje ponašanje, osećaj koji vam pravi
najviše problema i čijom promenom biste najviše napredovali.
Ukratko, izberite ono što prvo kod sebe želite da menjate.
Samo da vam napomenem da bi bilo dobro da i sve naredne
vežbe radite imajući ovaj problem u vidu, naravno kad god je
to moguće. Tako da, dobro razmislite koji problem ćete
izabrati.

Linija Salmonove

Šta vam smeta? Šta želite da radite drugačije? Na primer,
želite da budete uporni u realizovanju postavljenih ciljeva, da
ne odustajete na pola puta, da vas prve prepreke ne
pokolebaju. Nacrtajte liniju kao što je ova gore data. Ona
predstavlja vašu upornost kada ostvarujete postavljene ciljeve.
Na desnom kraju linije napišite kako ćete nazvati stanje kada
budete bili maksimalno uporni, može se zvati „upornost“,
„nepokolebljivost“, „fokusiranost“, „istrajnost“ ili kako god vi
mislite da treba. To je onaj maksimalni stepen upornosti, tada
ste uporni da ne možete biti uporniji. Na kom tačno mestu na
desnom delu linije želite da se nalazite, koliko tačno želite da
budete uporni. Obeležite to mesto.
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Odredite šta se nalazi na levom kraju, to je ponašanje, stanje,
osećanje suprotno onom na desnoj strani, dajte mu ime
(odustajanje, slabost, kolebljivost, nefokusiranost, povlačenje
ili kako vi mislite i osećate). Odredite tačno mesto na levom
delu linije gde nikako ne želite da budete i obeležite ga. Sada
odredite svoj trenutni položaj. Gde se vi sada nalazite na ovoj
liniji koja predstavlja vašu upornost u relizaciji postavljenih
ciljeva? Obeležite to mesto.
Zamislimo da vaša linija izgleda ovako:

odustajanje

istrajnost

2. gde ne želim da budem 3. gde se sada nalazim 1. gde želim da budem

Odgovorite sebi na sledeća pitanja (bilo bi dobro da zapišete odgovore,
kako biste mogli kasnije da pratite svoj napredak; ne morate pisati
odgovore od reči do reči, ali bar najznačajnije uvide biste mogli da imate
zabeležene):
- Da li se ja oduvek nalazim na ovom mestu?
- Kako je došlo do toga da se nađem na ovom mestu?
- Šta bi se dogodilo ako bih se još više pomerila ka neželjenom polu?
- Šta bi se dogodilo kada bih se pomerila ka poželjnom polu?
- Zašto mi je važno da postignem ovu promenu?
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- Šta treba da uradim da bih postigla/postigao željenu
promenu?
- I šta još? Šta još? Još?
- Šta je moj prvi korak na putu promene, na putu ka željenom
mestu?
Odgovori na sva navedena pitanja su obavezni. Na neka
pitanja će vam biti lako da odgovorite, na neka neće. Možda
će vam neka pitanja zvučati glupo, besmisleno, bez veze... To
što vam nije lako da odgovorite na neko pitanje, ne dopada
vam se kako ono zvuči ili vam je besmisleno, ne znači da treba
da ga preskočite. Naprotiv, baš na tom pitanju treba da se
zadržite, dobro razmislite, posveti mu vremena koliko god vam
je potrebno i da odgovorite. Često su upravo odgovori na ona
pitanja koja su nam „teška“, „glupa“, „besmislena“
najznačajniji i dvode do najvažnijih uvida, a zatim i promena.
Papir na kome ste radili tehniku sačuvajte (ili ga bar
fotografišite), biće vam potreban kasnije.
Kada uradite tehniku, imaćete ideju šta i kako treba da radite
da biste rešili svoj problem. Zatim radite ostale vežbe i pratite
svoj napredak.

Koraci tehnike
1. Odredite problem, šta želite da menjate;
2. Nacrtajte liniju i imenujte desni i levi kraj;
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3. Obeležite mesto na desnom kraju linije, to je mesto gde
želite da budete;
4. Obeležite mesto na levom kraju linije, to je mesto na kome
nikako ne želite da budete;
5. Obeležite svoj trenutni položaj;
6. Odgovoriti na pitanja:
- Da li se ja oduvek nalazim na ovom mestu?
- Kako je došlo do toga da se nađem na ovom mestu?
- Šta bi se dogodilo ako bih se još više pomerila ka neželjenom
polu?
- Šta bi se dogodilo kada bih se pomerila ka poželjnom polu?
- Zašto mi je važno da postignem ovu promenu?
- Šta treba da uradim da bih postigla/postigao željenu
promenu?
- I šta još? Šta još? Još?
- Šta je moj prvi korak na putu promene, na putu ka željenom
mestu?
7. Učinite prvi korak. Pa drugi, pa treći...
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„LINIJA SALMONOVE“
1. U okviru izabrane životne oblasti odaberite jedan problem
koji želite da rešite. Opišite ga. Poželjno je da opis bude što
kraći i precizniji. Ako je opis dug, rasplinut i neprecizan, teže
ćete doći do rešenja. Idealno bi bilo da problem opišete u
jednoj rečenici.
Opis problema:

- Uradite tehniku –
2. Navedite tri najvažnija uvida do koji ste došli primenom
tehnike.

3. Navedite šta vam je u ovoj vežbi bilo najkorisnije.

„Prvi neizostavan korak ka dobijanju onoga što želite od života
jeste ovo: odlučite šta želite“. Ben Stein
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Neurologički nivoi
Da biste se menjali u željenom pravcu, potrebno je da znate
šta hoćete da promenite, gde je tačno problem i gde treba da
tražite rešenje. Ako ne znate vrlo tačne i precizne odgovore na
ova pitanja, proces promene će biti duži, sporiji, teži sa
neizvesnim rezultatom. Kako da najlakše i najbrže odgovorite
na ova pitanja? U tome vam može pomoći model
neurologičkih nivoa.
U procesu promene postoji prirodna hijerarhijska struktura
koja obuhvata šest nivoa i naziva se neurologičkim nivoima.
Hijerarhijska organizacija znači da su nivoi unutar ove
strukture međusobno povezani, ali da postoji razlika u
njihovom položaju i moći. Svaki nivo je povezan sa sledećim, a
oni koji su “viši” u hijerarhiji kontrolišu i dominiraju nad
“nižim”. To znači da promene na nižim nivoima ne moraju
dovesti, i najčešće i ne dovode do promena na višim nivoima.
Međutim, promene na višim nivoima povlače za sobom i
promenu na nižim nivoima.
Neurologički nivoi su jako važni u procesu ličnog rasta i razvoja
i lične promene. Svaki nivo unutar ovog modela govori o tome
kako razmišljate o situaciji u kojoj se nalazite. Pored toga,
različiti nivoi daju različite informacije koje pomažu da
razumete o čemu se radi, šta se dešava, gde je problem, a gde
treba da tražite rešenje. Rešenje problema je najčešće na
nivou iznad onoga na kome je problem. Ako želite trajnu
promenu, morate se menjati na nivou koji je iznad onoga na
kome identifikujete teškoću. Ako promena nije podržana od
strane viših neurologičkih nivoa, najčešće neće biti trajna.
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sistem
(svrha)

identitet
vrednosti i uverenja
sposobnosti i strategije
ponašanje
okruženje

Grafički prikaz neurologičkih nivoa
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