Razvijanje čustvene inteligence
… Čustva verjetno sploh ne bi bila problematična, če bi živeli sami. A ker to ne gre,
se čustva porajajo predvsem v sodelovanju,
pri delu in v življenju z drugimi ljudmi. Čim
bolj so nam 'drugi' pomembni, tem bolj v
odnos z njimi vpletamo svoja čustva. …
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… Znakovni jezik je oblika sporazumevanja, kjer se besede, pojmi kažejo s kretnjami
rok, ki lahko izražajo pomen posameznih
besed, misli ali celega stavka, odvisno od
konteksta ali kompleksne serije idej. ...
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Izražanje čustev

Razvijanje čustvene
inteligence
Majda Šavko, prof. pedagogike, je predavateljica, trenerka, moderatorka, certificirani in licencirani

NLP-coach, mediatorka in učiteljica čuječnosti. Ima 40 let izkušenj na področju izobraževanja mladih in
odraslih, je avtorica člankov in seminarskega gradiva.

Čustva verjetno sploh ne bi bila problematična, če bi živeli sami. A
ker to ne gre, se čustva porajajo predvsem v sodelovanju, pri delu
in v življenju z drugimi ljudmi. Čim bolj so nam 'drugi' pomembni,
tem bolj v odnos z njimi vpletamo svoja čustva. Navadno se prav tu
pokaže paradoks: pogosto se najmanj 'trudimo' obvladovati ravno v
odnosih, ki so nam najbolj pomembni.

Moja zgodba
Nekoč so bila jutra v moji družini najbolj
problematičen del dneva. V njih se je pogosto bila bitka med menoj in starejšim sinom, bitka, ki se je vselej končala s priokusom poraza za oba.
Najprej boj glede jutranjega oblačenja,
ko je bilo treba v vrtec. Bila so jutra, ko
ni bilo načina, da bi ga pripravila do tega,
da se obleče. Začenjala sem s prošnjami, obljubami, a ko je čas nevarno brzel
mimo, sem nadaljevala z grožnjami, povišanim tonom … Nič ni zaleglo. Spomnim
se, kako sem ga pogosto v pižami odvlekla
v avto in odpeljala v varstvo.
Kasneje se je nadaljevalo z zamujanjem v
šolo, lovljenjem sekund, da ujame avtobus,
sekund, v katerih sem navadno prenehala
dihati. Trmasto vztrajanje, da ne bo vzel dežnika, čeprav je zunaj lilo kot iz škafa, vpitje,
ker ne najde telovadne opreme, svinčnika,
zvezka, norenje zaradi žlice, ki mu je padla
na tla … Takrat sem ga opozarjala (vsakič z
ostrim, rahlo povišanim, obtožujočim glasom), da si ne dovolim kričanja, naj se obvlada, da je to zadnjič, ko poslušam njegovo
vpitje, a to je še podžgalo njegovo jezo, ki
se je potem praviloma z objekta preselila na
subjekt: z žlice, ki mu je padla, in zvezka, ki
ga je založil, name.
Vedno znova sva se ujela v 'boju' za prevlado. Moj repertoar vzgojnih prijemov ni
premogel veliko domišljije: navadno sem
grozila, kričala, moralizirala, obtoževala,

kaznovala. In naslednjič znova in znova …
Jaz z diplomo profesorja pedagogike, a v
vlogi mame s čustveno inteligenco na nezavidljivi ravni.
Moje trdovratno prepričanje je bilo, da je
dovolj, če rečem otroku, naj neha. Če to
rečem dovolj glasno in dovolj odločno, bo
to seveda upošteval, saj sem vendar njegova
mama, rada ga imam, mora me ubogati. Če
sem jaz brezpogojno upoštevala svoje starše, mora tudi on mene upoštevati!

Zastareli družinski modeli
Če tako kot jaz sodite v nekoliko starejšo
generacijo, se zagotovo še spominjate časov,
ko je bilo drugače. Drugače učiteljem, saj so
otroci pridno sedeli v šolskih klopeh, dvigovali roke in se oglašali le, ko so za to dobili
dovoljenje; staršem, saj so otroci ubogljivo
sprejemali zahteve brez ugovarjanja; vodjem, saj so zaposleni (takrat smo jim rekli
podrejeni) izražali spoštovanje in lojalnost
nadrejenim že zato, ker so bili ti na višjem
položaju in so predstavljali avtoriteto.
A modeli podrejenosti že zdavnaj ne veljajo več. Rudolf Dreikurs (1991), znameniti
psihiater in pedagog, je za to imel naslednje
pojasnilo: »Ko je oče izgubil nadzor nad
materjo, sta oba izgubila nadzor nad otrokom.« Otrok ni imel več zgleda podrejenosti, starša pa še nista imela izkušnje vzgoje,
kjer ni bilo podrejenosti.
Ta paradoks je deloval tudi v moji družini.
Moje naivno prepričanje, da se bo otrok ob-

vladal zgolj zato, ker mu jaz tako ukažem, je
dolgo predstavljalo vzvod moje jeze, ogorčenja, razočaranja in nemoči.
Svojemu otroku sem kar nekaj let zjutraj velikokrat slikovito demonstrirala, kaj pomeni, če ne znaš brzdati svoje jeze, se ne znaš
obvladati, če deluješ po vzgibih, ki ti jih narekujejo primitivni možgani, ki te opozarjajo na nevarnost, sprožilec 'ogroženosti' pa
so iracionalna pričakovanja, nezavedni in
nefunkcionalni vzorci.
Koliko juter sva odhajala izčrpana od spopada, oba na robu joka, s cmokom v grlu: v
meni je najprej vrela jeza, potem žalost, nemoč in nato še sram, saj me je ob tem burnem doživljanju vedno znova prevzemalo
tudi prepričanje, da sem neuspešna mati in
da so moji vzgojni prijemi čisti polom. A
naslednjič sem ponovila vajo.

Moja spoznanja
Nekega jutra se je končno zgodilo prebujenje in spoznanje je silovito treščilo v mojo
glavo. Pravzaprav so bila tri:
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