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Sastanak male grupe – Pozivi 
 
 
1. Odredite današnju moderatoricu male skupine. Moderatorica je zadužena za praćenje 
vremena i poticanje skupine da obradi sve točke rasporeda. 
 
2. Ukratko pregledajte sve smjernice za rad male skupine (2 min) 
 

a. Povjerljivost. Svoja vlastita saznanja i iskustva možete slobodno dijeliti s drugim 
ljudima iz svojeg života, ali nemojte dijeliti saznanja i iskustva drugih članica svoje 
male skupine. 
 
b. Pažljivo slušanje. Slušanje je moćno. Kada slušate druge članice svoje male 
skupine, posvetite im potpunu pažnju. Pažljivo i pozorno slušajte riječi koje izgovaraju 
kako biste ih mogli ponoviti ako bi se to od vas tražilo. Nemojte slušati samo riječi; 
pratite što možete čuti u tonu njihovih glasova. 
 
c. Postavljanje poticajnih pitanja. Drugim članicama male skupine postavljajte kratka, 
otvorena pitanja kako biste im pomogli u produbljivanju vlastite analize. Otvoreno 
pitanje nije pitanje na koje možemo odgovoriti s „da” ili „ne” niti pitanje koje počinje 
sa „zašto”. Razmislite o pitanjima koja počinju sa „što” i imaju manje od sedam riječi. 
„Što si još primijetila u vezi toga?” „Čemu se pri tome najviše raduješ?” „Koji je 
alternativni način na koji to možemo razmotriti?” 
 
d. Bez davanja savjeta ili pokušaja popravljanja. Sjetite se smjernice iz općeg 
programa u kojoj smo naveli da se trebate suzdržati od davanja ili traženja savjeta, 
tako da ovo bude sigurno mjesto na kojem možemo dobiti podršku bez savjetovanja i 
na kojem svaka žena sama može pronaći vlastite prave odgovore unutar sebe same. 
Umjesto savjeta ponudite podršku, ljubav, pozornost i promišljena pitanja. 
 
 

3. Objave. (8 min) Svaka članica skupine može u približno 2 minute predstaviti nešto vezano 
uz putovanje prema raditi i misliti veliko što ste naučili od posljednjeg sastanka. Primjerice: 
„Primijetila sam da se moj unutarnji kritičar vlastitog izgleda uvijek javlja s kritikama kada mi 
se približava neki važan rok na poslu! Sada već primjećujem uzorak.” Ili: „Shvatila sam da mi 
fizičko kretanje zaista pomaže nadvladati strah – kada izdvojim vremena da odem na sat 
plesa, mnogo manje me je strah nekih velikih koraka koje trenutačno poduzimam.” 

 

 

 



 

 

 

Aktivnosti za male skupine (odaberite 1-3 za vrijeme koje ćete provesti zajedno): 

 

 

8 načina kako prepoznati pozive 

 

1. Osjećate neobično živu bol ili frustraciju vezanu uz status quo 

    nekog problema. 

2. Imate moćnu viziju—nejasnu ili jasnu—o tome kako bi neki aspekt tog statusa 

quo 

     mogao biti drugačiji. Ta vam se vizija stalno vraća u misli i golica vaše srce. 

3. Imate osjećaj da se radi o „vašoj dužnosti” ili da ste dobili zadatak u svijetu koji  

     baš vi trebate obaviti. 

4. Postoje brojni izazovi, strahovi, sumnje, no u trenutku kada se bavite svojim 

     pozivom, osjećate neobičan osjećaj smisla, ispravnosti. Kada se njime bavite, 

     odjednom imate na raspolaganju neizmjeran izvor energije. 

5. Putovanje je nagrada. Umjesto da imate osjećaj da samo trebate „odraditi”  

    korake kako biste došli do krajnjeg cilja ili posljednje faze, vi uživate u čitavom 

    procesu. 

6. Osjećate velik otpor. Dio vas samo želi pobjeći u suprotnom smjeru. 

7. Nemate sve što vam je potrebno kako biste dovršili zadatak – zasad. 

8. Još uvijek niste osoba koja trebate biti kako biste dovršili zadatak – zasad.  

   Trebali biste razviti osobne kvalitete koje još uvijek nemate u dovoljnoj mjeri ili na 

    načine potrebne za taj zadatak. 

 

 

 

4. Podijelite svoje pozive s drugima. (10 min) Jedna s drugom podijelite koji su vaši 

trenutačni pozivi. Pri slušanju zapamtite da su informacije koje dijelimo povjerljive i 

osjetljive. Slušajte s potpunom pažnjom i iskažite svoju podršku i poštovanje! 

 

 



 

 

 

5. Poveznica s vašim pozivima. (10 min) Odaberite tri riječi koje opisuju kako biste htjeli 

odgovoriti na svoje pozive u budućnosti. Zapišite ih i podijelite s članicama svoje skupine. 

(Primjeri: „znatiželja, vedrina i ljubav” ili „prihvaćanje, otvorenost i hrabrost”).  Koje se riječi 

vama čine ispravnima? 

 

6. Živite prema svom pozivu već danas. (20 min) Što ste otkrili dok ste razmišljali o suštini 

jednog od vaših trenutačnih poziva? Podijelite jedna s drugom suštinu svojeg trenutačnog 

poziva (15-20 minuta). Ako netko u vašoj skupini još uvijek ne zna kako živjeti prema suštini 

svojeg poziva, upotrijebite metodu brainstorminga. Kako tu suštinu može već danas 

pokrenuti u akciju? Imajte na umu da je cilj brainstorminga dobiti velik broj ideja u kratkom 

vremenu – bez njihova ocjenjivanja ili osuđivanja, ili čak bez ikakve rasprave. Jedna osoba 

neka ih zapisuje kako biste popis ideja nastalih iz brainstorminga mogli proslijediti osobi 

kojoj su namijenjene. 

 

7. Teme. (10 min) Zapišite što više poziva koje ste tijekom svojeg života iskusili i pokušajte 

prepoznati eventualne teme koje su karakteristične za više vaših poziva. Podijelite 

informacije s članicama svoje skupine. 

 

8. Sažetak! (5 min) Što ste o svojim pozivima naučili sada kad ste o njima razgovarali 

otvoreno s ostalim članicama grupe? 

 

 

 

 

9.  Zaključak i obvezivanje na akciju (10-15 minuta) 

a.  Odredite i objavite svoju obvezu akcije za naredne tjedne. 

b.  Članice grupe, možete jedna drugu podsjetiti na kriterije obvezivanja na akciju 

     (u nastavku) i pomoći preoblikovati obveze koje na početku ne zadovoljavaju sve kriterije. 

c. Zahvalite jedna drugoj! 

 

 



 

 

 

Podsjetnik – Smjernice za obvezujuće akcije 

 

Kako bi se nastavili kretati prema naprijed, na kraju sastanaka male skupine članice mogu 

predstaviti svoju obvezu. Možete reći: „Tijekom sljedeća dva tjedna poslat ću svoje članke 

trima publikacijama u kojima bih htjela da budu objavljeni.” ili „Ovaj ću tjedan izvaditi svoje 

kistove i slikati najmanje 2 sata.” 

Ovaj je dio u potpunosti opcionalan! Ponekad će se samo jedna članica vaše skupine obvezati 

na djelovanje, a ostale neće. Doći će tjedan kada će se svr obvezati i to htjeti podijeliti s 

vama. 

 

Ovaj je korak opcionalan, a malu skupinu možete iskoristiti kao strukturu koja će osigurati da 

se držite svoje odluke. 

 

Dobro obvezivanje na djelovanje mora zadovoljiti sve navedene kriterije! 

 

1. Specifično je. „Napredovat ću u radu na knjizi” nije dobro obvezivanje na djelovanje. 

  „Četiri ću sata raditi na prvoj verziji” jest. 

2. Vremenski je ograničeno. To znači da morate postaviti rok. 

3. Odlučno je. Nemojte upotrijebiti izraz „trebala bih”. Odaberite nešto što u dubini svoje  

   duše smatrate ispravnim (čak i ako je zastrašujuće!). 

4. To je nešto nad čime imate kontrolu!! Nemate kontrolu nad sljedećom obvezom: „Ovaj  

    tjedan naslikat ću predivnu sliku.” Pod vašom je kontrolom isključivo to da ćete izvaditi  

    svoje boje i slikati. Primjećujete li razliku? 

5. Na sljedećem sastanku male skupine izvijestite što se dogodilo. Ako ste obvezu ispunili, 

    odlično! Ako niste, ispričajte što ste naučili i što namjeravate promijeniti sljedeći put.  

   Možda ste naučili da nije realno da ćete se probuditi u 6 ujutro kako biste radili na svojoj  

   knjizi te ćete ovaj tjedan pokušati to raditi vikendom poslijepodne. Možda ste naučili da je  

   obveza u vama izazvala strah i namjeravate o tome nešto pisati ovaj tjedan kako biste  

    istražili što stoji iza tog straha. Izvijestite što ste naučili i koji vam je sljedeći korak.    



 

 

 


