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NENASILNA/POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA 

 
Nenasilna komunikacija (NNK), kot jo je razvil Rosenberg, je način komunikacije, ki temelji na 

nenasilju, sočutju in empatiji. Pogosto jo imenujejo tudi sočutna ali povezovalna komunikacija, saj 
v odnose vnaša povezanost ter upoštevanje in razumevanje občutkov in potreb vseh vpletenih ter 
posledično avtentičnost, složnost, živost in veselje. Predpostavka NNK je, da smo v osnovi vsi ljudje 
sočutni, nasilne strategije za doseganje svojega prava pa so naučeni vzorci obnašanja, ki nas jih uči 
in nam jih vceplja prevladujoč sistem, v katerem živimo. NNK prav tako predpostavlja, da imamo 
vsi ljudje po vsem svetu enake človeške potrebe ter da je vsako naše dejanje le bolj ali manj 
funkcionalna strategija za zadovoljevanje le teh. Rosenberg razloži potrebe kot »vir, ki ga potrebuje 
življenje, da ohranja samega sebe«. 

 
 
Nekaj predpostavk nenasilne komunikacije:  
 

• Vsi ljudje na svetu smo med seboj povezani, med drugim tudi s skupkom ključnih potreb, 

ki jih ima prav vsak (npr. po ljubezni, varnosti, pripadnosti, spoštovanju, svobodi, avtonomiji, 

zabavi, smislu, radosti, navdihu …);  

• Človeška bitja smo enakovredna – ne glede na starost, profil, vlogo v organizaciji; prav 

tako so enakovredne tudi naše potrebe v sleherni situaciji; 

• Vsa dejanja so poskusi, zavestni ali nezavedni, zadovoljiti svoje potrebe;  

• Nasilje je tragičen poskus zadovoljevanja lastnih potreb;   

• Veliko večino svojih potreb ljudje zadovoljujemo skozi sovisne odnose;  

• Zmožnost sočutja je človeku prirojena; nimamo pa vedno dovolj kapacitete, da se s tem 

notranjim virom povežemo; 

• Ljudje se spreminjamo; 

• Ljudje imamo potencial svobodne izbire in prevzemanja odgovornosti za svoje odzive: ne 

glede na okoliščine lahko ustavimo avtomatično odzivanje, se »resetiramo« ter zavestno 

odzovemo na način, ki bo upošteval potrebe vseh;  

• Zmožnost zadovoljitve naših potreb se krepi s poglabljanjem stika s seboj ter z drugimi; 

oboje pa krepi zmožnost ustvarjanja takih strategij, ki odgovorijo na potrebe vseh vpletenih v 

neki situaciji; 

• Za spreminjanje globoko ukoreninjenih načinov razmišljanja in delovanja so potrebni 

motivacija, čas ter veliko prakse.  

Vir: Novak, M. (2016). Nenasilna komunikacija – Učenje partnerskega sodelovanja v praksi. 
Revija Učiteljev glas, 3(1 

mailto:jakakovac@hotmail.com
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Potrebe 
 
Nekatere temeljne potrebe, ki jih imamo vsi: 

 

• fizično ugodje 

• zrak 

• hrana, voda 

• gibanje 

• zdravje 

• počitek 

• spolno življenje 

• zavetje 

• dotik 

• sodelovanje 

• vključenost 

• rahločutnost 

• izziv 

• stabilnost 

• spoštovanje 

• sprejemanje 

• bližina 

• pripadnost 

• uvidevnost 

• duhovnost 

• enakovrednost 

• vzajemnost 

• prispevek k bogatitvi 

 življenja drugih 

• čustvena varnost 

• vživljanje 

• poštenost 

• ljubezen 

• gotovost 

• spoštovanje 

• opora 

• zaupanje 

• razumevanje 

• toplina 

• praznovanje 

• žalovanje 

• lepota 

• skladnost 

• navdih 

• red 

• doslednost 

• obilje 

• integriteta 

• radost 

• odprtost 

• strast 

• mir 

• igra 

• zabava 

• spokojnost 

• opolnomočenost 

• sproščenost 

• smeh 

• samospoštovanje 

• samoizražanje 

• svobodna izbira

Občutki 
 
Nekateri občutki, ko so naše potrebe zadovoljene: 
 

• veselje 

• navdih 

• sreča 

• optimizem 

• navdušenje  

• očaranost 

• umirjenost 

• ponos 

• presenečenost 

• izpolnjenost 

• ljubezen 

• povezanost 

• olajšanje 

• ganjenost 

• razneženost 

• hvaležnost 

• pogum 

• prijateljstvo 

• spokojnost 

• zadovoljnost 

• dobrohotnost 

• sočutnost 

• možatost 

• ženstvenost 

• zapeljivost 

• sprejetost 
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Nekateri občutki, naše potrebe niso zadovoljene: 
 

• jeza 

• strah 

• zmedenost 

• razočaranje 

• pretresenost 

• frustriranost 

• živčnost 

• žalost 

• bes  
    

• zaskrbljenost 

• osramočenost 

• nestrpnost 

• osamljenost 

• potrtost 

• otopelost 

• malodušje 

• ravnodušje 

• bolečina 

• razdvojenost 

• nemoč 

• hladnost 

• pritisk 

• stiska  
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OSNOVNE ŽIVLJENJSKE POZICIJE 

++ JAZ SEM V REDU –  DRUGI SO V REDU  

Ta življenjska pozicija je zdrava in je usmerjena v rast in razvoj. Ljudje s to usmeritvijo so 

sposobni iskrenosti, razumevanja, bližine, sožitja in ljubezni. Ta pozicija sama po sebi še ne 

pomeni, da so takšni ljudje brez težav ali pa, da ne doživljajo neprijetnih občutkov. Življenjske 

preizkušnje jemljejo kot izzive, kot nekaj, kar se realno dogaja in kot nekaj, kar ima smisel. 

+ – JAZ SEM V REDU – TI NISI V REDU 

Za te osebe je značilno, da za lastno nezadovoljstvo krivijo druge, ki torej niso v redu. Pogosti 

čustvi v tej poziciji sta jeza in bes, pojavlja se arogantnost, posmehovanje in podcenjevanje 

drugih ter precenjevanje sebe. Ta življenjska pozicija je usmerjena v revolucionarno delovanje, 

kjer oseba poskuša spremeniti druge in jih spraviti v red. 

+ JAZ NISEM V REDU – TI SI V REDU 

Te osebe zmanjšujejo svojo vrednost in zvišujejo vrednost drugih oseb. Zanje so značilni občutki 

krivde, podcenjevanje lastnih sposobnosti, samoobtoževanje, depresivnost, fobije …  Ljudje na 

tej poziciji se hitro znajdejo v vlogi žrtve, za njihovo vedenje je značilno tudi samopoškodovanje 

in druge oblike samodestruktivnega vedenja, v obdobju kriz celo samomorilna naravnanost. 

 – – JAZ NISEM V REDU – TI NISI V REDU 

Ta življenjska pozicija je najbolj neugodna. Osebe s to življenjsko pozicijo so negativno 

nastrojene do sebe in do drugih. Zaničujejo lastno vrednost in vrednost drugih. Vedenje teh 

oseb je destruktivno zanje same in za ljudi okoli njih. Pogosta čustva teh oseb so žalost, občutek 

samote, pretirana samokritičnost, jeza, pretirana kritičnost do drugih, zavist …  

DODATNO: JAZ SEM V REDU / TI SI V REDU, ČE … 

Ta pozicija izhaja iz predpostavke, da je nekdo v redu le, če izpolnjuje neke pogoje in če je 

pripravljen ubogati. V nasprotnem primeru je s strani avtoritet (starš, šef, stranke, cerkev …) 

označen, kot da ni v redu.  

  

Povzeto po teoriji transakcijske analize (TA), utemeljitelj Eric Berne, ZDA (1910 – 1970) 
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EMPATIČNO POSLUŠANJE IN DAJANJE EMPATIJE 
 
Empatično poslušanje (drugih in sebe) je ključni element dobre komunikacije. Empatično 

poslušanje pomeni odpiranje in držanje prostora, v katerem se bo sogovorec počutil varno in 
sprejeto, v katerem se bo lahko iskreno izrazil, brez strahu, da bi 
ga poslušalec želel motiti, spreminjati, popravljati.  

 
Empatično poslušanje je: 
 
- tiha prisotnost 
- povzemanje  
- fokus na bistvo (potrebe, vrednote, kvalitete) 
- sledenje dogajanju/ življenju v drugem s celim svojim bitjem 
 
Empatično poslušanje ni: 
 
- dajanje nasvetov 
- pripovedovanje svojih zgodb 
- pomilovanje, tolažba 
-zasliševanje 
 

Povzemanje 
 
Povzemanje je pomemben del empatičnega poslušanja. Poslušalcu daje možnost, da preveri, 

če je povedano pravilno razumel, govorcu pa občutek, da je res slišan in hkrati možnost in čas, da 
premisli o povedanem in nas popravi, v kolikor ga nismo pravilno razumeli. Pomembno je, da s 
povzemanjem ne prekinjamo govorčeve zgodbe ter da je naš fokus na govorcu in dogajanjem v 
njem. Pri povzemanju ne le slepo ponavljamo, kar smo slišali, temveč poizkušamo razbrati občutke 
in potrebe, ki so skrite za besedami. Tako pomagamo sogovorcu ozavestiti njeno/-govo notranje 
dogajanje ter mu dati občutek sprejetosti in razumevanja.  

 
 
 »Kar je znala mala Momo kot nihče izmed drugih, to je bilo poslušanje. To vendar ni nič 

posebnega, bo morda dejal marsikakšen bralec, poslušati zna vendarle vsakdo. A to je zmota. 

Zares poslušati zna le malo ljudi. In tako kot je Momo znala, je bilo nekaj docela posebnega. 

Momo je znala poslušati tako, da so neumneže brž obšle zelo 

pametne misli. Pa ne zato, ker bi ona kaj takega rekla ali 

vprašala, kar bi drugega spametovalo, ne, samo sedela je in 

kratko malo poslušala kar se da pazljivo in z velikim 

zanimanjem. Pri tem je gledala svojega sogovornika s svojimi 

velikimi in temnimi očmi in prizadeti je začutil, kako so se mu 

nenadoma porodile misli, za katere ni nikoli slutil, da tičijo v 

njem. Tako je poslušala, da so obupanci in neodločneži kar v 

hipu čisto natančno vedeli, kaj hočejo. Ali pa, da so se 

boječneži kar na mah počutili svobodne in pogumne. In če je 
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kdo menil, da je njegovo življenje popolnoma zgrešeno in nepomembno in da je sam le drobec 

med milijoni, nekdo, ki nič ne velja in ki je prav tako hitro nadomestljiv kot ubit lonec, pa je šel tja 

in vse to povedal mali Momo, potem se mu je že, medtem ko je to razkladal, skrivnostno 

razjasnilo, da se je pošteno urezal, da je takšen, kot je, med vsemi ljudmi svojevrsten in da je zato 

na svoj posebni način pomemben za ves svet. Tako je znala Momo prisluhniti ljudem.  

Michael Ende, Momo 

 

RAZDIRALNI JEZIK (ŠAKALJI JEZIK) 

 
Na neki točki zgodovine so se začeli pojavljati plemstvo, svečeništvo, organizirana vojska, ki so 

za učvrščevanje svojega položaja začeli uporabljati jezik, ki je jasno 

nakazoval, kdo je višje na družbeni lestvici in jim s tem omogočal 

nadvlado. Skozi zgodovino se je tovrstni jezik tako razvil in udomačil v 

naši družbi, da je postal nekaj vsakdanjega in povsem normalnega v 

naši medsebojni komunikaciji. Povsem običajno je postalo, da v vseh 

družbenih področjih vlada hierharhija – starši ukazujejo otrokom, 

učitelji učencem, policaji in vojaki državljanom, delodajalci delavcem. 

Tudi v svoje vsakdanje odnose vnašamo razdor, saj pogosto sebe 

postavljamo nad druge ljudi in od njih zahtevamo, da se vedejo, tako 

kot se nam zdi pravilno, ves čas se borimo za svoj prav. Včasih to jasno 

povemo, včasih pa tega ne ubesedimo, a je naša naravnanost še 

vseeno dovolj jasna, da jo sogovorci zaznajo in se nanjo odzovejo. Tovrstno vedenje v naše 

odnose namesto povezanosti, veselja in živosti, vnaša razdor, frustracije, slabo voljo in 

pomanjkanje motivacije. Rosenberg je verjel, da to ni naša prava narava, temveč smo v takšno 

vedenje vzgojeni. Živimo v svetu, ki obožuje moralistične obsodbe in nadvse rad ločuje na prav 

in narobe, dobro in slabo, sebično in nesebično, pozitivno in negativno. In na podlagi tega 

ločevanja je jasno izdelan sistem – če se vedeš pravilno, boš nagrajen in pohvaljen, če se vedeš 

napačno, boš kaznovan in grajan, saj si to zaslužiš. Rosenberg pravi, da nas je prav dolgoletno 

življenje v takem sistemu, kjer je vedno prisoten nekdo, ki presoja, kaj je prav in kaj ne, 

pripeljalo do take stopnje medsebojnega fizičnega, verbalnega in psihološkega nasilja.  

Nekaj primerov razdiralnega jezika: 

- diagnosticiranje in  etiketiranje (ti si agresiven, nesramen, nesposoben, len ...) 
 
- okrivljanje (ti si začel; vedno te moram za vse prosti; nikoli ne pospraviš za sabo ...) 
 
-moraliziranje, sramotenje, zasmehovanje 
 
- kaznovanje (če se ti ne trudiš, se tudi jaz ne bom; če ne pospraviš, ne dobiš žepnine ...) 
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- prelaganje odgovornosti (moram te kaznovati, taka so pravila v šoli; s svojim vedenjem si me 
prislil si, da sem te kaznoval ...) 
 
- zahteve (zahtevam, da si doma in pospraviš garažo; hočem, da takoj napišeš poročilo …) 
 
Ne gre za to, da bi morali razdiralni jezik obsojati ali ga označevati za nepravilnega, napačnega. 

Gre le za to, da v naše odnose vnaša razdor, slabo voljo, malodušje in frustracije, sproža 

obrambne mehanizme, jezo, nervozo in žalost. Tudi kadar nam z njegovo pomočjo uspe doseči 

svoj cilj (prepričati sogovorca, da naredi, kar mi želimo), zelo verjetno nismo ustvarili dobrega 

odnosa. Rosenberg opozarja tudi na to, da razdiralni jezik v večini primerov deluje na ravni 

avtomatizma, ko skozi nas spregovorijo naši vzorci, prepričanja, naučeni in privzgojeni načini 

odzivanja, kar še poveča možnost, da se prepad med sogovorcema poglobi. Za razdiralnim 

jezikom pa se v večini primerov skrivajo nezadovoljene potrebe, rane in frustracije, ki jih je 

potrebno, tako pri drugih kot pri sebi, sprejeti z empatijo in razumevanjem. 

Žirafa je žival s proporcionalno največjim srcem (ker mora kri 

potiskati zelo visoko, da doseže možgane na dolgem vratu ☺) 

in kot taka predstavlja prispodobo za ljubečo osebo in hkrati 

za povezovalni, sprejemajoči jezik. Pri tem ji pomaga tudi dolg 

vrat, s katerim lahko vidi izza besed in dejanj in tako lažje 

razume in se poveže z nezadovoljenimi potrebami izza besed 

in dejanj . Če si “nataknemo žirafja ušesa”, se odločimo, da se 

ne bomo reaktivno odzvali na besede, ki letijo proti nam 

(kričanje, okrivljanje, zahteve ...), temveč se bomo poskušali povezati z nezadovoljenimi 

potrebami sogovorca (potreba po slišanosti, stiku, ljubezni, potrditvi ...), ki se manifestirajo v 

razdiralnem jeziku ter mu poskušali dati empatijo. Rosenberg pravi, da je poslušalec 

“gospodar” pogovora, on je tisti, ki se odloči, s katerimi ušesi hoče poslušati (šakaljimi ali 

žirafjimi) in kako se želi odzvati (povezovalno ali razdiralno). 

 

Ljudje so prav tako čudoviti kot sončni zahodi, če jih pustiš, da so kar so. Ko gledam sončni 

zahod, nikoli ne rečem: »Poudari oranžno v desnem kotu!«. Ne poizkušam ga kontrolirati. Le 

občudujem ga, medtem ko se razkriva pred menoj.«  

Carl Rogers 
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POVEZOVALNI JEZIK:           
 
- empatično poslušanje 
- preverjanje, če smo prav razumeli 
- spodbujanje 
- iskreno in jasno izražanje svojih občutkov in 

potreb 
- razumevanje in spoštovanje različnosti 
- prepoznavanje potencialov pri sebi in drugih 
- samoempatija 
- prevzemanje odgovornosti 
 
Koraki povezovalnega izražanja: 
 
1. Opažanje (namesto interpretacij) - Ko vidim, slišim ... 
2. Občutki (brez primešanih misli) -... se počutim ... 
3. Potrebe (namesto strategij) - ... ker potrebujem, mi je res pomembno ... 
4. Prošnja (namesto zahtev) - ... bi prosil, bi mi veliko pomenilo, bi ceni, bi me veselilo ... 
 
 

 

»Biti empatično prisoten z drugo osebo ima več vidikov. Pomeni vstopiti v privatni zaznavni 

svet druge osebe in se v njem udomačiti. To vključuje biti senzitiven, trenutek za trenutkom, za 

vse spremembe občutkov, ki se dogajajo v tej drugi osebi, za strah ali srd, občutljivost ali zmedo 

ali za karkoli drugega kar se pojavi. Pomeni začasno živeti v življenju druge osebe, se v njem 

nežno premikati, brez kakršnih koli obsodb; pomeni zaznavati pomene, ki se jih ta oseba komaj 

zaveda, a ne poizkušati razkriti nezavedne občutke, saj bi to lahko bilo preveč grozeče...Pomeni 

pogosto preverjanje, če smo jo prav razumeli in se pustiti voditi odgovorom, ki jih prejmemo. 

Pomeni biti zaupni sopotnik v njenem ali njegovem notranjem svetu...Biti z drugo osebo na tak 

način, pomeni odložiti na stran svoje poglede in vrednote, da lahko res vstopimo v njen ali njegov 

svet brez predsodkov. V nekem pomenu to pomeni odložiti sebe. Biti empatičen je kompleksen, 

zahteven in močan - a hkrati tudi subtilen in nežen – način bivanja.« 

Carl Rogers, The way of being 

 

1. 1. INOVACIJE – PREMIKATI SE SKOZI KAOS V NOV RED 

  

Med kaosom in redom obstaja pot, ki nas vodi k novemu – k skupnemu učenju in inovacijam, 
ki se ob tem porajajo. Namesto, da bi se v naših razredih ali skupnostih zanašali na nadziranje 
vsake podrobnosti, mnogi učitelji, izobraževalci in voditelji danes vidijo, da je potrebno priti 
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do kolektivne inteligence in kolektivne modrosti vseh učencev, študentov in ostalih 
udeležencev pedagoškega procesa. 

  

Večinoma se najvarneje počutimo v stanju reda, nekateri ljudje pa v kontroli. Biti brez nadzora 
je strašljivo, če želimo predvidljivost. Če na organizacije gledamo mehanistično, smo nagnjeni 
k temu, da ostajamo na področju reda in kontrole, kjer so stvari predvidljive in stabilne – tam 
proizvajamo še več tega kar že obstaja. Kar pa je v nekaterih primerih tudi potrebno. 

  

Vendar svet in čas, v katerem živimo, nista niti predvidljiva niti stabilna, kličeta po večji 
prilagodljivosti. Namreč s še več takimi rešitvami, kakršne že obstajajo, še vedno ne bomo kos 
izzivom. Če iščemo inovativne in nove rešitve, jih bomo našli v prostoru med kaosom in redom. 
To je kaordična pot ( red = order). 

 

 

  

Čedalje bolj tudi učenje v formalnem šolstvu razumemo kot živ sistem učečih se in ne kot 
statično skupino učencev. Kaordična pot je zgodba našega naravnega sveta, kjer se stvari 
rojevajo iz nelinearnih, kompleksnih in  raznolikih sistemov. Življenje samo ustvarja na robu 
kaosa, kjer stvari niso zafiksirane, ampak dovolj prilagodljive, da se lahko zgodijo nove 
povezave in rešitve. Iz kaosa se rojeva red na novih nivojih. Novo učenje poteka naravno. 

  

“Kaordično zaupanje,” sposobnost, ki jo potrebujemo, da ostanemo v plesu ravnovesja med 
redom in kaosom, podpira, da se porajajo nove, kolektivne inteligence in modra delovanja. V 
tem prostoru, kjer se poraja novo, opustimo tradicionalne načine »poučevanja« in damo 
prostor drugačnemu, bolj navdihujočemu načinu podpore posameznikom, da se učijo, z manj 
kontrole. Za to je potrebno, da vztrajamo v spremembi, ki preoblikuje, čeprav si morda želimo 
iti nazaj na staro pot, ko smo bili »tapametni, ki vse ve« (sage on the stage), namesto da bi bili 
»vodnik ob poti« (guide on the side). 
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Ljudje so inteligentni, ustvarjalni, prilagodljivi, samoorganizirani in iščejo smisel. Tudi 
organizacije so živi sistem. So inteligentne, ustvarjalne, samo-organizirane in iščejo smisel. 

(Meg Wheatley) 

  

  

Ko se gibljemo med redom in kaosom, kot posamezniki in skupaj z drugimi, se premikamo 
skozi zmedo in konflikte proti jasnosti. V času, ko še ne vemo, še nimamo odgovorov in preden 
dosežemo novo jasnost, je najmočnejša skušnjava, da bi pohiteli k jasnosti ali prevzeli 
kontrolo. Vsi smo poklicani, da hodimo po tej poti z odprtim umom, nekaj zaupanja ter brez 
obsojanja, če želimo doseči nekaj čisto novega. Nekateri se bodo bolje počutili v kaosu, drugi 
v redu. Oboje potrebujemo, saj to prispeva k temu, kako se učimo. Potem lahko s tem, kar 
smo se na novo naučili, pogledamo na svet drugače. Novo učenje poraja še več novega učenja, 
stalno raste nekaj novega in vznemirljivega. Učiti se sam je dobro. Učiti se skupaj je 
navdihujoče! 

  

Umetnost je, da ostanemo na tanki črti ravnovesja med kaosom in redom. Oditi predaleč na 
katero koli stran ustavlja produktivnost. Na drugi strani kaosa je kamos ali destruktivni kaos, 
brezup, kjer vse razpade in umre. Na drugi strani reda pa je zadušljiv nadzor, kjer ni gibanja, 
kar prej ali slej privede do smrti. Če se pomaknemo v katerokoli skrajnost, sta rezultat apatija 
ali uporništvo. To je ravno nasprotno od kaordičnega zaupanja in tu se ne more rojevati novo 
učenje. Pogosto se zgodi, da so tisti, ki so se učili na tradicionalen način, apatični, ker jih v 
okolju tradicionalnega izobraževanja ni nihče podpiral. Začnejo z brezupom. Brezup se 
spremeni v jezo nase in razočaranje. Potem pride uporništvo, ki se spremeni v jezo ali izklop 
vseh vzgojnih prizadevanj. Enako se lahko zgodi tudi na delovnem mestu. 

Ostati na kaordični poti pomeni, da sem v ravnotežju in tam, kjer je življenje. 

 


