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OBVLADAM JEZO



Obdobje odraščanja je čustveno intenzivno obdobje, v katerem se jeza pogosto 
pojavlja. Jeza je normalno čustvo. Našim prednikom je omogočila preživetje, 
tebi pa pomaga, da se lažje spopadaš z vsakodnevnimi izzivi in težavami. Tvoji 
možgani dobijo informacijo, da je nekaj narobe in oskrbijo telo z več energije. 
Če jezo izraziš na nesovražen in konstruktiven način, ima lahko več pozitivnih 
posledic, kot je izražanje pomembnih občutkov, prepoznavanje problemov in 
motivacija za spremembo vedenja. V težave pa lahko prideš, ko je prepogosta, 
preveč intenzivna in neprimerno izražena, npr. v obliki agresivnosti. Povečana 
stopnja jeze je povezana s problematičnim vedenjem v šoli, nižjim učnim uspe
hom, zavračanjem vrstnikov, nasiljem in psihosomatskimi težavami. 

Pomembno je, da ločiš jezo in agresivnost.

Jeza je čustvo, ki je pogosto koristno, 
agresivnost pa je le eden od načinov izražanja 
jeze, ki te običajno pripelje v težave.



Primer:  Tomaž je v šoli popustil: nehal se je učiti, izostajal je od pouka, dobival je 
slabe ocene. Vedno več časa je preživel v svoji sobi za računalnikom. Doma so se 
glede tega pogosto prepirali. Ko mu je mama vzela računalnik, je pomislil, da je 
to krivično, da mu mama samo teži in mu ne da miru, da bo znorel, da tega ne 
more več prenašati … Srce mu je začelo biti hitreje, mišice so se napele, kri mu je 
šinila v glavo in začel se je potiti. Mami je iztrgal iz rok računalnik in ga po preri
vanju zabrisal skozi okno.

Kaj se mu je zgodilo?

Po enem izmed modelov jezo sproži dogodek, ki pa ni dovolj sam po sebi. Potreb
no je, da si situacijo razložiš na določen način (npr. Tomaž je mislil, da se mu je 
zgodila krivica …). Telo se je na to razlago odzvalo s stresnim odzivom (povečan 
srčni utrip, hitrejše dihanje, sprostil se je adrenalin, noradrenalin in kortizol, kri je 
stekla v mišice in možgane, mišice so se napele, povečalo se je potenje, sprostile 
so se maščobe in glukoza). Ta odziv je normalen, a mora biti omejen na čas ne
varnosti, sicer je lahko škodljiv za telo in zmanjša sposobnost za normalno delo
vanje. Središče čustvenega delovanja v možganih je amigdala, katere naloga je 
prepoznavanje groženj in sprožanje alarmov. Ta pa nalogo opravlja tako dobro, 
da se lahko odzovemo še pred možgansko skorjo, ki je zadolžena za mišljenje in 
presojanje. To je včasih dobro, pogosto pa nam povzroča težave.

Zato je pomembno, da se naučiš prepoznati telesne spremembe, da jezo 
lažje obvladaš, ostaneš kul in jo izraziš na ustrezen način. Tomažu to ni uspelo in 
računalnik je letel skozi okno. 



LONEC NA PRITISK
                                                                   
Lahko pa si to dogajanje predstavljaš kot kuhanje. 
Model lonca na pritisk ti bo poskusil predstaviti vso 
zapletenost dogajanja. Vžigalica (sprožilna situacija) 
prižge ogenj (misli), ki segreva vsebino lonca. Če je 
ogenj močan, če je v posodi veliko nerešenih težav (vse
bina lonca), če je pokrovka tesno zaprta (neizražanje 
jeze) in brez možnosti izpuščanja pare (sproščanja 
telesne napetosti), vsebina hitro zavre, lonec eksplodi
ra in pokrovko odnese (agresivno vedenje). 

Ali boš obvladoval jezo ali bo jeza obvladovala tebe, je odvisno od tega:
• kaj narediš s sprožilci jeze (vžigalica);
• na kaj si v tistem trenutku pomislil (ogenj);
• koliko jeze, napetosti itd. je ostalo od prejšnjih situacij (vsebina lonca);
• ali lahko sprostiš nekaj napetosti, da lahko potem izbereš, kaj boš naredil (spuščanje 

pare);
• ali znaš učinkovito izraziti svoja čustva, ne da bi bil agresiven (pokrovka);
• ali se lahko spomniš kakšnega drugega načina reševanja problema (pokrovka);
• kakšne so tvoje spretnosti pogajanja (pokrovka).

Če le  malo razumeš, kako jeza deluje 
in kje se lahko še izboljšaš, si naredil 
velik korak do prvih sprememb.



KUHAMO JEZO

POKROVKA = izražanje čustev, želja 
(npr. verbalno, fizično nasilje …).

VSEBINA lonca = nerazrešeni 
konflikti, problemi.

VŽIGALICA = sprožilec jeze 
(situacija, dogodek, npr. nekdo 
te potisne, žali, izziva). 

OGENJ = jezne, agresivne misli 
(npr. “To je naredil nalašč!”)

VENTIL ZA PARO = 
sproščanje napetosti.



IZPUŠČANJE PARE                                                                  

Ko začutiš jezo, je nujno, da se najprej ustaviš in dovolj 
pomiriš. Na ta način pridobiš možnost izbire odziva.
V modelu lonca to predstavlja ventil na pokrovki, ki 
omogoča izpuščanje pare. S tem znižuje pritisk in ver
jetnost eksplozije, usmeri pozornost stran od vžigalice 
in ognja ter ti da čas za odločanje.

Kaj lahko narediš?

Če imaš možnost, se umakni ali pa se kar obrni stran in uporabi katero od tehnik za 
pomiritev:

a. Globoko dihaj.
• Priprava: najdi miren kotiček, udobno se namesti, zapri oči, pozorno opazuj svoje 

dihanje in poskusi z mislimi ostati pri občutkih, ki se porajajo ob dihanju.
• Vdihni skozi nos in v mislih štej do 4, izdihni skozi usta in v mislih štej do 6. To 

nekajkrat ponovi.
• Da bi lažje z mislimi ostal pri vaji, lahko med vajo daš roke na trebuh in opazuješ, 

kako se med dihanjem premikajo.
b. Štej nazaj – npr. počasi od 20 nazaj.
c. Vizualiziraj – v mislih si živo predstavljaj situacijo, v kateri si se počutil pomirjeno, 

prijetno (npr. prijetno popoldne na plaži …).
d. Poslušaj glasbo, pojdi na sprehod, pojdi teč ali s prijatelji na nogomet …, seveda če 

je to mogoče (in ni vzrok za konflikte doma) itd.



Ko te nekaj močno razjezi, je velika verjetnost, da se teh načinov ne boš spomnil, če jih 
pred tem nisi redno vadil. Zato je pomembno, da to pogosto vadiš tudi v situaciji, ko nisi 
jezen oziroma ko si le vznemirjen (npr. med igranjem računalniških iger, igranjem košarke 
…).

VŽIGALICA predstavlja zunanje sprožilce jeze, kot so iz
zivanje, obdolževanje, slaba ocena, žalitev itd. Sprožilci so 
pri ljudeh različni. Ista opazka je za nekoga žalitev in se jezi, 
drugemu pa je vseeno in jo mirno prenese. Pomembno je, 
da jih pri sebi prepoznaš (kaj, kdo, kdaj, kje te jezi), kajti šele 
ko sprožilce poznaš, imaš možnost:

•	 da se jim lahko izogneš, 
•	 se na njih pripraviš in 
•	 ne dovoliš, da te potegnejo vase.                               

Znižanje napetosti je prvi 
korak pri soočanju z jezo.



OGENJ so tvoje jezne ali agresivne misli v zvezi 
s situacijo. V vsakem trenutku nam po glavi rojijo 
avtomatske misli, ki so kot nekakšni komentarji vse
ga, kar se nam dogaja. Te misli so lahko negativne, 
kritične in nam povzročajo nelagodje. Pogosto boš 
ugotovil, da so pretirane, napačne, izkrivljene, npr. 
pretirana usmerjenost na negativne vidike prob
lema, črnobelo mišljenje, pretirano pripisovanje 
slabih namenov drugih … Zato je pomembno, da 
njihovo resničnost preveriš. Lahko se npr. vprašaš:

Kakšni so dokazi, da je res to, kar mislim? 

Kakšni so dokazi, ki kažejo, da to ni res? 

Obstaja še kakšna druga razlaga? 

Kaj je najhuje, kar bi se lahko zgodilo? Lahko živim s tem? 

Kaj je najboljše, kar bi se lahko zgodilo? 

Kaj se bo najverjetneje zgodilo? 

Kakšne so posledice tega, da verjamem tej misli? 

Kaj bi se zgodilo, če misel spremenim? 

Kaj lahko naredim glede tega? 

Kaj bi svetoval prijatelju, ki bi bil v podobni situaciji kot ti? 



Če čutiš jezo, je pomembno, da se najprej vprašaš »kakšne so moje misli v tem trenutku«, 
da se jih zaveš, saj jih šele nato lahko spreminjaš (npr. pogledaš na situacijo še iz drugega 
zornega kota »Morda pa mamo res skrbi, če bom naredil letnik.« – v tem primeru se bo 
ogenj zmanjšal in pritisk v loncu ne bo naraščal). 

Za nekatere situacije si lahko vnaprej pripraviš nadomestno misel, kot npr.:

Kaj potem, če buljijo vame.

Naj si mislijo, kar hočejo.

Ne želim biti del tega.

On sam ima problem.

Kaj me briga.

Ne bom se sekiral zaradi tega.

Spreminjanje načina 
razmišljanja je zahtevno, a 
ključen način za obvladovanje 
jeze in agresivnega vedenja.



POKROVKA

Pokrovka predstavlja zadrževanje čustev; če je posoda nepredušno zaprta, je pritisk v 
njej večji. Če znaš učinkovito izražati jezo, je pokrovka na pol odprta. Pokrovko lahko 
sprostiš na več načinov.

1. Jezo izrazi na ASERTIVEN način, kar pomeni, da jasno in neposredno povej, kaj te 
jezi. Pomembno je, da pri tem ostaneš miren in spoštljiv, kar mora biti razvidno tudi 
iz telesne govorice (očesni stik, ton glasu, drža telesa). Če se pred reakcijo nisi dovolj 
pomiril (izpustil paro), je zelo težko asertivno komunicirati, saj se to pokaže v (agre
sivni) telesni govorici. 

Osnova asertivne komunikacije je izjava, ki jasno pove tvoje potrebe, želje, prepričan
ja ali občutke in se običajno začne z »jaz«:

»Jaz potrebujem …«
»Želim si, da …«
»Počutim se, …«



V primerih, ko se položaj drugega ne sklada s tvojimi željami in potrebami, je potreb
no, da prepoznaš potrebe in čustva drugega ter jih izraziš:

»Razumem, da si želiš, da takoj pokosim travo, ampak najprej želim zaključiti ta po
govor s prijateljem.« 
»Vem, da rabiš zvezek za učenje, ampak bi te vseeno prosila, da se dogovoriva, kdaj 
mi ga lahko posodiš.«
»Razumem, da te to jezi, a prekrška nisem naredil nalašč.« 

Lahko tudi na miren in nadzorovan način opišeš vpliv njegovega vedenja nate. Pri 
tem si lahko pomagaš z naslednjimi koraki:

a) opiši situacijo/vedenje drugega čim bolj objektivno in brez vrednotenja (»Ko 
grdo govoriš o moji mami …«);

b) opiši, kako to vedenje vpliva na tebe in tvoje občutke v zvezi s tem (»… me to 
zelo prizadene in jezi.«);

c) povej, kaj bi rad, da se spremeni (»Rad bi, da s tem prenehaš.«).
Morda lahko dodaš, kaj bi ti naredil v zameno.

Če se vedenje ne neha, lahko poskusiš tudi s stopnjevanjem asertivne reakcije, npr.:

»Prosim, vrni mi moj telefon.«
»Prosil sem te, da mi vrneš telefon.«
»Želim nazaj svoj telefon, zdaj.«
»Če mi sedaj ne vrneš telefona, nimam druge izbire, kot da grem po pomoč odraslih, 
česar si pa ne želim.«

Posledice morajo biti izvedljive, če ne so samo prazne grožnje.



Lahko pa svoje stališče samo mirno ponavljaš, kot pokvarjena plošča:

A: Mi lahko posodiš 5 €?
B: Ne morem ti spet posoditi, ker nimam več denarja.
A: Vrnem ti takoj, ko mi starši dajo žepnino. Nujno ga rabim. Saj si moja prijateljica, 

mar ne?
B: Ne morem ti posoditi denarja.
A: Jaz bi ti ga posodila. Kaj pa je 5 € za tebe!
B: Sem tvoja prijateljica, ampak ti ne morem posoditi denarja, ker ga nimam več.

Dobra novica je, 
da se asertivnosti

lahko naučiš. 



2. Žal pa asertivnost ne privede vedno do želenega 
cilja. V nekaterih primerih so potrebna POGAJANJA.

a) Povej, kaj bi rad.
b) Poslušaj, kaj govori drugi.
c) Delaj kompromise, kjer je to možno. 
d) Skleni dogovor.

3. Uporabiš pa lahko tudi strategijo 
REŠEVANJA PROBLEMA.

1. Opredeli problem (razmisli, kaj bi rad rešil).
2. Naštej vse možne oblike reševanja problema, ki se 

jih lahko spomniš.
3. Pretehtaj vsako možnost – dobre in slabe strani vsake od rešitev ter posledice.
4. Izberi eno rešitev.
5. Izvedi izbrano rešitev.
6. Presodi, kakšne so bile posledice rešitve in po potrebi izberi drug način reševanja 

(ponovi postopek).



VSEBINA LONCA

Vsebina lonca so pretekli dogodki, ki jih nismo 
razrešili. To je lahko karkoli:

• jutranji prepir,
• avtobus, ki je zamudil,
• negativni komentarji na socialnih omrežjih.

Če problemov ne rešuješ, se nalagajo, dokler lonec 
ni poln in vsebina tako vroča, da lahko lonec hitro 
eksplodira.

Poskusi razrešiti, kar je potrebno razrešiti, 
ali se o vsebini, ki te vznemirja, pogovori s 
prijateljem, starši ali drugimi, ki jim zaupaš.



KUHAR

Lahko si sebe predstavljaš kot kuharja, ki mora 
dobro opazovati, kaj se z loncem dogaja. Ko opa
ziš, da se vsebina preveč segreje, se ustavi in raz
misli, kaj bi bilo najbolje narediti. Lahko najprej 
izpustiš nekaj pare. Morda je potrebno zmanjša
ti ogenj ali mirno in jasno povedati, kaj te muči. 
Tako kot kuhanje, je tudi prepoznavanje in izra
žanje čustev spretnost, ki se je učimo vse življenje. 
Če nismo pozorni, se nam še vedno lahko zgodi, 
da bo kakšna juha pobegnila iz lonca ali kakšen 
krompir zažgan. Pomembno je, da smo v učenje 
pripravljeni vložiti čas.

Agresivnost je vedenjski vzorec, ki se težko spreminja. Ne obupaj in vztrajno poskušaj 
ravnati drugače, ker se izplača. Raziskave kažejo, da pogosto izražanje jeze z agresivnim 
vedenjem lahko ogroža tvojo zaposlitev, družinske in medosebne odnose ter tudi fizič
no in duševno zdravje.

Ne dovoli, da bi se to zgodilo tebi, 
zato jezo ustrezno izrazi.



KAJ Z JEZO:

POKROVKA = 
1. Asertivno izražaje čustev, želja.
2. Pogajanje.
3. Iskanje drugih rešitev problema.

VSEBINA LONCA = reševanje 
problemov, konfliktov, osebnostna 
rast, redna fizična aktivnost …

VŽIGALICA = 
1. Poznati sprožilce jeze (situacije).
2. Preprečiti vžig (izogibanje, 

priprava, ne dovoliti, da vas 
posrkajo).

OGENJ = bolj uravnotežene, umirjene misli. 
Na situacijo poglej iz različnih zornih kotov, 
ne samo kar ti najprej pride na misel.

VENTIL ZA PARO = 
sproščanje napetosti: 
npr. umik, globoko 
dihanje, hoja, sproščanje, 
štetje, šport, glasba …



KAJ PA STARŠI?

Zgodi se, da tudi starši ne znajo ali ne zmorejo obvladati jeze in jim odnese pokrovko. 
Takrat običajno »trčite« in drug drugemu prižigate vžigalice. S spremembo svojega ve
denja (na bolje seveda) jim omogoči, da v stresnih trenutkih tudi oni lažje izpustijo paro 
na konstruktiven način. Pusti jim prostor za umik in dogovori se, da ga tudi starši pustijo 
tebi. Poskusi se vživeti v njihovo kožo oz. njihov lonec. Pogovarjajte se o svojih čustvih, 
strahovih, željah, problemih, kolikor je le mogoče. 

In če ti ne bo šlo od rok, lahko sam ali skupaj s starši obiščeš Svetovalni center v Mari-
boru, kjer vam bodo strokovno pomagali pri razrešitvi težav. Ne odlašaj!

Ne pozabi! 
Tudi ti si odgovoren za prijetno 
bivanje v vaši družini.
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