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o Ranljivost je zame ...
o Odraščal_a sem v prepričanju, da je 
ranljivost ...
o Ranljivost v telesu čutim kot ...



o negotovost
o tveganje
o čustvena 
izpostavljenost





o „Porod brez lajšanja bolečin.“
o „Babici sem povedal, da imam fanta.“
o „Soočila sem se s svojim očetom po 15 letih. Kot "odrasla oseba" sem 

sama videla, doživela in sprejela dejstvo, da očeta nimam. “
o „Odločitev, da sem šla na potovanje sama, čeprav sem vse življenje 

iskala družbo drugih, njihovo potrditev, zavetje, varnost. “
o „Da sem se odločil za obisk psihoterapije.”
o „Slovo od sina.”
o „Dala sem odpoved, ne da bi vedela, kje ali kaj bom delala po tem.“
o „Prisluhnila sem sebi in svojega otroka veliko nosim in objemam –

čeprav drugi zato mislijo, da sem slaba mama in mi delijo nepotrebne 
nasvete.“

o „Dijakinja se je v sporu z vrstnikom suvereno postavila sama zase.”
o „Govor pred veliko množico ljudi brez napisanega besedila.“









oPrositi za to, kar potrebujemo.
oGovoriti svojo resnico.
oSprejeti svojo zgodbo.
oPostaviti meje.
oPoiskati podporo.

Majhni trenutki, veliki koraki.





Kritiki
Primerjanje

Sram

VIP VIP

Anonimni (ceneni sedeži)



o Kaj je vaša trenutna arena, v katero si še niste drznili vstopiti?
o Kaj vas zadržuje pred njenimi vrati / ob robu?



o Kaj je vaša trenutna arena, v katero si še niste drznili vstopiti?
o Kaj vas zadržuje pred njenimi vrati / ob robu?

Strah pred neuspehom.





o Ranljivost je zame ...
o Odraščal_a sem v prepričanju, da je ranljivost ...
o Ranljivost v telesu čutim kot ...

o Ko sem ranljiv, hočem samo ...





















Biti to, kar v resnici smo.

„Številni tako gradimo svojo identiteto: da se 
vedemo kot bedaki in skrivamo superjunake, 
kakršni smo.“

Jorge Bucay
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Kritiki
Primerjanje

Sram

VIP VIP

Anonimni (ceneni sedeži)

PODPORA
Empatija

Samosočutje







Vzemite svojo vstopnico.
Prepognite jo napol.

Na to površino napišite imena „svojih ljudi“.
Tistih, ki sedijo v podporni sekciji in navijajo za vas.

To so mnenja, ki zares štejejo.



Če še niste ...

... dodajte še svoje ime na ta seznam.



o soočanje z ranljivostjo
o jasnost vrednot in osmišljanje
o gradnja zaupanja in psihološke varnosti
o preseganje ovir in neuspehov
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Izbira:
POGUM

Pogumn
o
dejanje









o radost
o zaupanje
o ljubezen
o sočutje
o povezanost
o pripadnost
o upanje
o radovednost 
o ... in vse tisto, zaradi česar in za kar je vredno 

živeti.



Kdor vesele pesmi poje
gre po svetu lahkih nog,
če mu kdo nastavi zanko,
ga užene v kozji rog.

Jaz pa pojdem in zasejem
dobro voljo pri ljudeh.
V eni roki nosim sonce,
v drugi roki zlati smeh.

Bistri potok, hitri veter,
bele zvezde vrh gora,
gredo z mano tja do konca
tega širnega sveta.

Jaz pa pojdem in zasejem
dobro voljo pri ljudeh.
V eni roki nosim sonce,
v drugi roki zlati smeh.
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