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1. Opišite nevrocepcijo, eksterocepcijo, propriocepcijo in interocepcijo ter navedite primere 

za vsako izmed njih.  

2. Kako razumete izraz, da je terapevt oz. svetovalec medosebni psihobiološki regulator? 

Navedite primer(e) za to. 

3. Kako razumete tolerančno okno? Izpolnite prilogo Tolerančno okno za poljubno izbrani 

dan (od jutra do večera – predlagam, da narišete na list in ga skenirate). Poskusite odkriti, kaj 

so bili razlogi za to, da se je krivulja spreminjala? Kaj je botrovalo temu, da se je obrnila 

navzdol oz. navzgor? Je šla krivulja kdaj tudi čez spodnjo oz. zgornjo črto? 

4. Kako razumete koncept uglaševanja in kakšno vlogo ima pri tem telesno uglaševanje? 

 

Vaja: Uglaševanje 

Izberite si prostor, kje je veliko ljudi (predlagam kakšen supermarket, tržnico). Z dovoljšne 

razdalje posnemajte hojo/gibanje vsaj treh različnih ljudi. Poskusite se čim bolj vživeti. Kaj 

doživljate? Kaj zaznavate? Kako je »bivati« v takšnem telesu? Ostanite še nekaj časa in samo 

opazujte ljudi. Poskusite se čim bolj vživeti (v nekaj od njih). Kakšne interpretacije lahko 

izpeljete? Opozorilo: to so samo vaše zaznave. Uglaševanje nam pomaga pri razumevanju in 

občutenju drugih ljudi, vendar moramo vedno ostati odprti za drugačno razlago in naše 

zaznave preverjati pri ljudeh samih.  

 

Vaja: Spremljanje lastnega telesnega odzivanja 

Vzemite si nekaj časa, da se osredotočite nase, na svoje telo. Preverite, kaj zaznavate. Nekdo 

naj vam začne energično, vznemirjeno pripovedovati, kaj se mu dogaja. Opazujte svoje 

lastne odzive (miselne, čustvene, telesne - poudarek je na slednjem). Ponovite vajo z 

umirjenim, »depresivnim« udeležencem. Ponovno opazujte svoje odzive. 

 

Vaja: Prihod – odhod 

Bodite pozorni na to, kako vstopate v odnose in kako se poslavljate. Izberite si eno situacijo 

(obisk, srečanje) in opazujte, kaj doživljate, ko prihajate na srečanje, in kaj doživljate, ko se 

poslavljate. Kako lahko to povežete s svetovalnim odnosom? 

 



Vaja: Moje mesto v družini 

Raziskovali boste svoje mesto v primarni družini (pri starših, če ne morete s starši, lahko s 

starimi starši. Poudarek je na vas kot na otroku, zato ne raziskujete svojega mesta v vaši 

družini - če že imate otroke). Pozorni bodite na to, kaj je prva (pomenska) poved ob prihodu 

domov/na obisk. Kako vas sprejmejo? Svoja opažanja povežite z literaturo (prilagam seznam 

literature) in napišite vsaj pol tipkane strani. Razmišljajte/raziskujte na naslov: Prva 

pomenska poved ob prihodu domov kaže na moje čustveno mesto v družini. 

 

Vaja: Moje meje 

Nekdo naj stoji daleč nasproti vas (v nadaljevanju partner). Vzemite si nekaj časa, da se 

osredotočite nase, na svoje telo. Preverite, kaj zaznavate. Partner naj se začne počasi 

približevati, korak po koraku. Dovolj počasi, da lahko sproti zaznavate svoje odzive na 

njegovo približevanje. Ko se bo partner toliko približal, da boste pri sebi opazili občutno 

spremembo, recite STOP. Kaj je bila ta sprememba? Kako daleč oz. blizu se je partner 

ustavil? Kaj ste zaznavali skozi njegovo približevanje? Če ne opazite razlike, je partner že od 

začetka stal preblizu (znotraj vaših meja). Ponovite vajo z večje razdalje.  

V drugem primeru naj se partner približuje hitro, opazujte svoje odzivanje. 

V svojo refleksijo lahko vključite tudi partnerjevo zaznavanje.  

 

Vaja: Izvedba (svetovalnega) pogovora 

Dogovorite se za izvedbo 20 min pogovora – nekdo naj predstavi svojo dilemo, (lažjo) stisko, 

težavo, s katero se srečuje. Dogovorite se za snemanje pogovora, ki ga kasneje pretipkate. 

Kjer se da, zraven vključite tudi neverbalne spremljevalce govora (npr. smeh, zadrega, jok, 

čustva, ki so prisotna…). 
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Prosojnice predavanj  
 

 

 

 

 

DELOVNI LIST: Tolerančno okno 

 

Časovni potek dneva 
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