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TRŽNICA IDEJ ZA IZOBRAŽEVALCE, TRENERJE IN 

COACHE 

 

 

Ne hodi tja, kamor  vodijo mnoge poti. 

Pojdi tja, kjer ni poti, in zapusti sledi. 

(R. W. Emerson)    

Pozdravljeni,  

maj je mesec za nova, sveža oblačila – v naravi in pri ljudeh.  

Pred kratkim sem kupovala nove čevlje in v množici modelov so mojo pozornost takoj 

pritegnili eni iz mehkega usnja, a čvrsti, lepo izdelani in ko sem jih pomerila, so se popolno 

prilegali, tako da sem navdušena vzkliknila: “To je to!” A imeli so eno samo napako: (pre) 

visoko ceno. Spomnila sem se novega para v omari, ki je bil zgrešen nakup, ker sem po 

prvem nošenju prišla domov s stisnjenimi zobmi in jih nikoli več obula. Odločitev je bila 

jasna: udobni, lepi in kakovostni čevlji so pomembni za moje dobro počutje. In so šli z 

menoj. 

Tudi z drugimi spremembami je tako. Šele ko se nam prilegajo, ko prepoznamo po “dobri 

energiji”, da spadajo k naši idetiteti, k temu, kar smo, potem smo pripravljeni objeti nekaj 

novega – novo delo, razmerje ali vlogo. Včasih traja precej časa, da se to zgodi, drugič pa se 

majkajoči košček pojavi v trenutku.  

V tej številki vam spet ponujamo nekaj idej in novega znanja. Veseli bomo vaših mnenj, želja 

in prispevkov. Edina omejitev: ustreznost teme in največ 2 strani dolg prispevek. Navdušite 

tudi svoje znance: za samo 18 EUR letne naročnine boste vsak mesec v svojem e-nabiralniku 

našli novo zalogo idej, vaj in drugih uporabnih namigov za učinkovito učenje, poučevanje in 

coaching.  

Z naročilom na e-naslov  sledi@t-2.net boste dobili račun in  dostop do spletne povezave.  

mailto:sledi@t-2.net
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1. IZ MOJE ORODJARNE COACHINGA 

 

 
Dober coach je agent sprememb v poslovnem ali zasebnem okolju, je dobro usposobljen, 

učljiv, empatičen, proaktiven in coaching povezuje z znanjem in izkušnjami drugih področij. 

Pri delu se osredotoča na klientove cilje in rešitve. 

Je prožen, kreativen in uporablja pester nabor tehnik, intervencij, orodij in pripomočkov.  

Pogledali bomo v orodjarno NLP-ja, v rešitev usmerjenega pristopa in kreativnega coachinga, 

izbrali nekaj novih orodij, pristopov in pripomočkov in jih praktično preizkusili v coachingu, 

samo-coachingu ali pri učenju coachinga.*  

  

Coaching je v zadnjem desetletju dinamična, kompleksna, rastoča in več področij povezujoča 

dejavnost. Korenine coachinga segajo že v antiko, ko so na olimpijskih igrah filozofi že izvajali 

coaching za boljše športne  dosežke atletov.   

V 70-ih letih našega stoletja se je coaching pojavil v hitro spreminjajočem se svetu in povezal 

filozofijo, psihologijo, poslovne vede, andragogiko in celo šport. Pomembni terapevti, 

svetovalci in psihologi, ki so vplivali na nastanek coachinga kot samostojnega področja pri 

delu s človeškimi viri, so Carl Rogers (pogovorna terapija), Timothy Leary, Ida Rolf, 

Buckminister Fuller, Virginia Satir, Fritz Perls, Gregory  Bateson, Stanislav Grof, Seth Godin 

itn. Seveda ima pomembno mesto v razvoju coachinga tudi NLP (nevrolingvistično 

programiranje) s svojimi najpomembnejšimi predstavniki Richardom Bandlerjem, Johnom 

Grinderjem in Robertom Diltsom.   

Od leta 1995 je coaching doživel svoj razcvet na poslovnem in osebnostnem področju. 

V ZDA in tudi pri nas večina ljudi pričakuje instantne uspehe in  pogosto težje sprejmejo 

proces, povezan z nalogami, lastno aktivnostjo in evalvacijo. Morda družbene krize prinašajo 

čas, ko bomo coachi dobili svojo priložnost in pomagali ljudem prenoviti njihovo 

življenje/kariero in izboljšati odnose na delovnem mestu.    
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Zakaj je to pomembno? 

Zame? Za druge? Pri delu? 

4MAT za coaching 

  

       
Kakšne spremembe so vidne v okolju? 

Kaj se zgodi, če delujem na nov način? 

Kaj se zgodi, če ne? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V kvadrantu KAKO coach z različnimi intervencijami, metodami in pristopi doseže  premik v 

mišljenju, čustvovanju, vedenju ali uporabi virov moči.  

Pred kratkim so v reviji Manager Seminare opravili zanimivo raziskavo med 2480 trenerji in 

coachi, kjer ugotavljajo, katere so najpogostejše metode in orodja coachev in kakšen je 

pomen uporabe teh metod za uspešnost dela. Pomen so ocenjevali z lestvico od 1-6 in dobili 

takle rezultat: 

1. Uporaba tehnik povratne informacije (feedbacka)       5,1 

2. Moderiranje in vizualizacija          5,0 

3. Delo s primeri in simulacije           4,9 

4. Podpora pri prenosu znanja           4,7 

5. Spreminjanje prepričanj           4,7 

6. Tehnike spraševanja           4,6 

7. Metode samorefleksije           4,5 

8. Uporaba metafor            4,3 

 

Opravili so tudi anketo med klienti, ki so spregovorili o tem, kaj so njihovi najpomembnejši 

kriteriji za izbor coacha. 

Uspešno uporabljam 

ZAKAJ? 
Nekaj se zgodi, kar 

pritegne pozornost.  

KAJ?  
Opazuješ, razmišljaš o 

novih inf., iščeš drugo 

mnenje.  

KAKO? 
Premik v akcijo, 

preizkušanje  

KAJ ČE …? 
Rezultati , 

aktivnosti, 

izboljšave, nov 

način delovanja. 
Kako to počnem v 

realnem svetu? 

Kako to deluje? 

 

Kaj misli coach o tem? 

Katere vire+inf. imam? 
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 Odgovori so bili: 

1. Večkratne izkušnje v coachingu 

2. Metodična kompetentnost (pestrost pristopov) 

3. Priporočilo zaupne osebe (ne menedžerja  ali šefa!) 

 

Coachi so podcenjevali vlogo metodičnih kompetenc in precenjevali pomen izobraževanja 

pri odločanju strank. 

Pogledali bomo v orodjarno NLP-ja, v rešitev usmerjenega pristopa in kreativnega 

coachinga, izbrali nekaj novih orodij in jih praktično preizkusili.   

Poglejmo in preizkusimo dve: 

a) Kolo alternativ 

b) Podstavki za pivo in coaching  

 

a) Kolo alternativ 

Ko klient pride na coaching, si želi hitrih zmag.   

Včasih novih možnosti ne vidi in se počuti zataknjen v sedanjem stanju. V takih situacijah je 

preprosto orodje  Kolo alternativ, ki pospeši odločitve in ustvari novo perspektivo in občutek 

napredka. Pri uporabi izhajamo iz predpostavke, da so vse rešitve v nas,  saj je, kot ugotavljajo v 

coachingu (Asgodom, 2013) 80% virov moči implicitnih (torej že prisotnih v klientu) in samo 20 % 

eksplicitnih (zunanjih). 

Cilji: ustvariti hiter pregled nad sitaucijo, pojasnitev alternativ za odločanje, povezovanje s svojim 

“notranjim coachem” in občutki, njihova uporaba za načrtovanje mini ciljev v želeno smer, pomoč pri 

odločanju. 

Navodilo: Klient nariše krog (glej risbo) in na njej označi sedanje stanje. Skupaj s coachem naredita 

pregled možnih alternativ, rešitev.  

V naslednjem koraku klient oceni s številkami od 0-10 primernost in uporabnost izbranih alternativ. 

Tako dobi pregled nad možnostmi v primerjavi z odločitvijo, da vse ostane, kot je. 

Vizualna predstavitev da dobro iztočnico za nove prioritete in naloge, s čimer klient uri svojo “mišico 

odločanja”, hkrati pa si takoj postavi mini cilje, ki mu bodo pokazali napredek. 
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b) Podstavki za pivo in coaching 

Ideja je nastala ob koncu nekega poslovnega coachinga s klientom, ki si je po koncu privoščil 

pivo s sodelavci na terasi hotela, kjer smo delali trening tima in so me povabili k mizi.  

Ob opazovanju podstavkov za pivo sem dobila navdih za uporabo in pri naslednjem 

coaochingu ta preprost pripomoček tudi preizkusila (seveda brez piva). Zdaj komplet 

podstavkov za pivo pogosto uporabljam pri delu. 

Uporaba:  

1. Podstavke lahko uporabimo vsestransko, 

 npr. ponazorilo za prejšnjo vajo Kolo alternativ. B vrednotenju odločitev lahko nadaljujemo 

z vprašanji: 

Kako bi lahko bila videti najenostavnejša/najbolj nora rešitev? 

Kaj bi naredili, če denar ne bi igral vloge? 

Kdo vas lahko pri tem podpira? 

Kakšni “ja, ampak ...” se vam pojavljajo v glavi? 

2. Kot nadomestilo za lesene figurice , ki v coachingu predstavljajo osebe in odnose med 

njimi. 

3. Obojstranska uporaba, npr. za vizualizacijo dveh nasprotij (svetloba-senca, dve plati 

medalje, dve perspektivi ...) 
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4. Kot preprosto darilo za s seboj, na katerem je “dokumentiran”  dosežek ali posamezen del 

coachinga.  

Domišljija pri uporabi nima meja, zato kar k raziskovanju! 

 

Sklep:  

“Kraljevske poti” v coachingu ni; obstajajo različni coachingi in različne poti. Različne metode 

dela vnašajo pestrost, omogočajo boljše naravnavanje na potrebe klienta in njegovo 

osebnostno strukturo, obenem pa ohranjajo coacha ves čas prožnega, kreativnega in v stiku 

s spremembami, katerih nosilec je.  Z njimi se uči, kaj deluje in kaj ne. 

“Kralji” coachinga se odlikujejo tudi po tem, da v nekem trenutku prenehajo iskati kraljevske 

poti in gredo raje – po neznanih, novih poteh.  

Temu se z drugo besedo reče tudi UČENJE.  

 

Viri:  

Revija Trainingaktuell 2013-2014: www.managerseminare.de 

Revija Choice, letnik 2013-2014:  

Asgodom, Sabine: So coache ich, Muenchen, Koesel-Verlag, 2012 

Mulej, Nada: interno gradivo za izobraževanje NLP Master coachev (INLPTA) in gradivo  

Tržnica idej za trenerje, predavatelje in coache, april 2014 (spletna revija) 

Mulej, Nada: Rdeča nit – sam svoj coach v času sprememb, Žalec, 2012 

Schmid, Bernd, Koenig, Oliver: Train the Coach, ManagerSeminare GmBh, Wiesloch 2014 

 

* Članek je (rahlo spremenjen) moj  prispevek na 1. kongresu SNLP v Ljubljani, 24. in 25. maja 

2014, kjer bodo te in druge metode tudi praktično prikazane. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2. SAMOZAVEST V POSLU 

Vir energije in motivacije v podjetju so  ljudje. Njihovo mnenje o sebi predstavlja osnovo za 

ciljno orientirano in učinkovito delo, zato je  osebnostna rast pomemben dejavnik pri 

načrtovanju in razvoju kariere posameznika. V kriznih obdobjih so poznavanje sebe, svojih 

vrednot in stik s seboj  ključni viri moči in izvor povezovanja z drugimi. 

Samozavest ni prirojena sposobnost, temveč kvaliteta, ki jo izpopolnjujemo vse življenje. Je 
vsota sporočil pomembnih drugih, naših predstav, notranjih dialogov in občutkov o sebi.  Z 
usmerjanjem pozornosti in zavedanjem jo lahko spremenimo in izboljšamo. V stresnih 
situacijah tipični komunikacijski vzorci pokažejo, da je naša samopodoba prizadeta. Ko 
selektivno izbiramo iz spomina dogodke, v katerih smo nekoč že doživeli samozavest, 
začnemo upravljati tudi s  svojimi čustvi in tako vse  bolj postajamo kreator svojega življenja. 
Ne moremo vedno nadzirati dogodkov in ljudi okrog sebe, izberemo pa lahko svoj notranji 
odziv nanje. Zdrava samozavest je sposobnost prepoznavanja svojih kvalitet (znanja, 
talentov, značajskih vrlin, dosežkov in uspehov), sposobnost izražanja in uporabe teh 
kompetenc v delovnem in življenjskem okolju. Je tudi sposobnost samosprejemanja in sočutja 
do sebe takrat, ko se motimo ali delamo napake. Zrela osebnost je  zmožna preseči nasprotja 
znotraj sebe in pozitivne in negativne izkušnje uporabiti za vseživljenjsko učenje in 
osebnostno rast, v poslu pa ohranjati ravnovesje med individualnim in timskim delovanjem.  
 
1. Zdrava samozavest – eden od temeljev uspešnosti v poslovnem svetu 

V sodobnem poslovnem svetu je že dolgo znano, da najmanj v petih letih zastari polovica 

pridobljenega strokovnega znanja in da drugo polovico naše uspešnosti predstavlja čustvena 

inteligenca, del katere je tudi zdrava samozavest. Ker je bilo o samozavesti že veliko 

napisanega in se z njo ukvarjajo psihologija, področje kadrovskega dela, pedagogika, 

andragogika in komunikacijske vede, se bomo na tem mestu posvetili pojmu s poudarkom 

na »zdrava«, saj je pojem v popularni literaturi dostikrat poenostavljeno predstavljen. 

Že dolgo je znano, da za uspešnost v sodobnem, hitro spremenljivem poslovnem svetu 

potrebujemo zdravo, trdno osebnost, ki se zna prožno odzivati na zahteve okolja, hkrati pa 

ostaja v stiku s seboj in je odprta za tvorno sodelovanje z drugimi. 

Zato sta za karierno napredovanje ključna vseživljenjsko učenje in osebnostna rast 

zaposlenih. Prva omogoča nenehno dopolnjevanje in izmenjavo strokovnega znanja, druga 

pa ustvarja temelj za osebno samouresničenje, uporabo najboljših potencialov posameznika, 

učinkovitost pri delu in sinergijo v sodelovanju z drugimi. Vse to so kompetence, ki jih razvija 

vsako uspešno podjetje.  

Ker so vir energije in motivacije ljudje, predstavlja njihovo mnenje o sebi osnovo za ciljno 

orientirano in učinkovito delo, zato bi morala biti osebnostna rast pomemben dejavnik pri 

načrtovanju in razvoju kariere posameznika. 

Ker ljudje delujemo iz osebnih notranjih virov moči, hkrati pa smo zares učinkoviti le v trdni 

mreži povezav v timih, delovnih skupinah, je pomembno, da vse življenje skrbno oblikujemo 

svojo samozavest.   
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4 temelji  trdne osebnosti 

 

 

Merila odličnosti (oddelek za poslovno raziskovanje Kodak) 

 

V poslovnem oddelku podjetja Kodak so oblikovali merila odličnosti za sodelavce in 

ugotovili, da nanjo vplivajo naslednji dejavniki:  

◄ Kako znaš oblikovati in izraziti svoje mnenje? 

◄ Kako predstavljaš svoje ideje? 

◄ Kakšen je tvoj delovni elan - zavzetost? 

◄ Ali je prijetno sodelovati s tabo? 

◄ Zaznavaš občutke sodelavcev, strank? 

◄ Kaj misliš o sebi in kako se predstavljaš drugim? 

◄ Znaš navdihovati in navduševati druge? 

USPEH = ½ strokovnosti + ½ EQ (čustvena inteligenca) 

  

 

Misli, občutki, 

energija 

Potenciali,          

talenti   dosežki 

Povezave (soc. 

mreža) 

Zunanji       

videz 
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2. Kaj je samozavest? 

Samozavest je vsota sporočil in vtisov, ki so nam jih dali o nas samih pomembni drugi v 
življenju (starši, družinski člani, učitelji, vrstniki, sodelavci, predpostavljeni, okolje ...), in 
osebne izkušnje uspehov (in neuspehov), preko katerih smo si ustvarili določeno mnenje o 
sebi, ki se kaže navzven v obliki vedenja do okolja. 
Samozavest je torej vsota misli, zaznav, občutkov o tem, kako doživljamo svoje delovanje in 
vedenje v zunanjem svetu, kako  sprejemamo svoj videz in telo in kakšen je naš odnos do 
uspehov in napak. Je tudi sposobnost postavljati meje in izraziti svoje misli in občutke. 
Zato je v ozadju vsakega uspešnega  (ali neuspešnega) vodenja, sodelovanja ali dosežkov 
samozavest, ki kot skrita energija od znotraj (pogosto nezavedno) upravlja posameznika, 
time in cele organizacije. 
Samo človek, ki se dobro počuti v svoji koži, ki občuti svoje notranje moči in potenciale, ki 
raste ob svojih dosežkih (in napakah), ki se sprejema in razvija, lahko skupaj z drugimi 
oblikuje uspešno organizacijo. 
Kakšen je samozavesten človek? 
Ste se že kdaj opazovali na videoposnetku ali poslušali posnetek svojega govora? Kako ste ga 
doživeli? Večina ljudi se ob tem odzove z odporom (“Ne, to nisem jaz! Sploh si nisem 
podoben, ne prepoznam se.”) 
Ko gledamo svoje znance ali sodelavce so naši odzivi večinoma veliko bolj spodbudni in 
pozitivni kot ob pogledu nase.  
Zdrava samozavest je rezultat naslednjega:  

• Kako se vidite? 
• Kakšne občutke imate v zvezi s seboj? 
• Kako radi imate svoje telo? 
• Kako proslavljate svoje uspehe? 
• Kako sprejemate svoje napake? 
• Kako vas  doživljajo drugi? 

 
Biti samozavesten, pomeni (glej tabelo na naslednji strani): 
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3. Kaj je  “realno” mnenje o sebi in zdrava samozavest v poslovnem svetu? 
Samozavest se v vsakdanjem delovnem okolju najbolje pokaže navzven v sposobnosti 
upravljanja s seboj. Ni težko biti samozavesten, ko smo uspešni. 
Prava samozavest se pokaže takrat, ko smo kritizirani, ko doživljamo neuspehe in v stresnih 
situacijah. Takrat v tipičnih komunikacijskih vzorcih prepoznamo motnje, ki izvirajo iz 
prizadete samopodobe.  
Te odzive je raziskovala ameriška družinska terapevtka Virginia Satir  (v 60. letih 20. stol.)in 
jih  opisala kot tipične motnje v komunikaciji, zaradi katerih  se na delovnem mestu 
najpogosteje dogajajo konflikti, okolica pa jih doživlja kot pomanjkanje ali presežek 
samozavesti skozi tipično govorico telesa, glas in izbor besed.  
Kako torej prepoznamo tipične stresne odziva (pri sebi in drugih) in vedenje, ki ga spremlja? 
Ko je naša smaozavest ogrožena, ljudje običajno odgovorimo z enim od tipičnih obrambnih 
mehanizmov, kakršnega smo se naučili uporabljati v svoji prvotni družini.  
Ti tipični vzroci odzivanja so komunikacijski vzorci, t. i. kategorije Satir. 
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Komunikacijski vzorci Satir 
 

 

                                                                
 

    Obtoževalec                                                                             Pomirjevalec 

 

 

 

 

 

                                                           
Odvračalec pozornosti                                                                        Racionalist 

 

 

Uravnovešenje 
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Kaj lahko storimo? 
Ključ do spremembe je v  
- zavedanju, 
- prepoznavanju, 
- učenju novih vedenjskih in odzivnih možnosti, 
- preizkušanju v praksi.  

Ljubezen do sebe, je pustolovščina, ki traja vse življenje in je pot, učni proces, ne dejstvo 
ali prirojena lastnost.  Neugodne življenjske okoliščine zato niso opravičilo za nizko 
samopodobo, saj le-to lahko vse življenje izboljšujemo. 
 
4. Samozavest je predvsem:  
sposobnost prepoznavanja svojih kvalitet (znanja, talentov, značajskih vrlin, dosežkov in 
uspehov), 
sposobnost izražanja in uporabe teh kompetenc v delovnem in življenjskem okolju 
in sposobnost samosprejemanja in sočutja do sebe tudi takrat, ko delamo napake ali 
doživljamo neuspehe.  
To je poseben preizkus osebne zrelosti in resnični dokaz ljubezni do sebe, saj pomeni 
sprejemanje sebe natanko takega, kot smo in sega onstran nasprotij.  
Pogosto smo tudi sami sebi največji kritik. 
Odgovor na to je sočutje do sebe, ki je  samozavest brez njenih senčnih plati (narcizma, 
samozaverovanosti, zavisti, vzvišenosti, podrejenosti ipd.) 
Mark Leray, psiholog z univerze Duke v ZDA, je raziskoval, kako vpliva s sočutjem do sebe 
okrepljena samozavest v delovnem okolju. Ugotovil je, da so zaposleni bolj sproščeno 
reagirali na napake in kritiko, bolj odgovorno ravnali ob napakah in bolj motivirano  delovali 
za izboljšave. Šele ko ljudje razumemo in sprejememo tudi svoje napake, lahko razvijmo 
pravo empatijo za druge.  
Pretirana samokritičnost nas pogosto osami in nam prepreči nadaljnje učenje. 
 
5. Kako biti sočuten do sebe in biti sam svoj najboljši prijatelj?  
 

3 dejavniki sočutja do sebe: 
- Prijaznost do sebe je sposobnost dati sebi enako veliko prijaznosti in pozornosti kot 
svojemu najboljšemu prijatelju/prijateljici. 
- Povezanost je sposobnost, da tudi v težavnih situacijah pomislimo, da vsi ljudje delajo 
napake,   se motijo in da so včasih razlogi za težave, na katere nimamo vpliva. 
- Pozornost in zavedanje je umetnost zaznavanja vseh občutkov (ne odrivanja), ne da bi nas 
obvladovali.   

 
Vse omenjene sposobnosti lahko vadimo in krepimo.  

3 vprašanja za krepitev samozavesti 
1. Kaj tako dobro znam, da se mi ni treba ob tem truditi? Kaj počnem lahkotno? 
2. Če bi bil-a moja slika na naslovnici znane revije – kakšen bi bil njen naslov in o čem bi 
govoril članek o meni? 
3. Kdaj in kje najbolje uporabljam ta talent?  
Naj vas odgovori presenetijo. 
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Sočutje do sebe ni egoizem – nasprotno, varuje nas pred njim. Kajti kdor se počuti kot 
poraženec, “zguba”, ne more biti v oporo drugim, saj je zaradi pretirane samokritičnosti in 
samoobtoževanja preveč zaposlen s seboj.  
Nismo si mogli izbrati genov, družine, družbe, ki ji pripadamo. Ko spoznamo, da smo 
“produkt” mnogih dejavnikov, svojih napak ne jemljemo več tako osebno in postanemo 
strpnejši do sebe in drugih.  
Ko se povezujemo s seboj, torej vedno lahko izbiramo med dvema predaloma, ki ju 
odpiramo: na enem piše samokritičnost in na drugem sočutje do sebe. Zdaj lahko sklenete 
novo prijateljstvo in zavezništvo, ki vas bo za vse življenje povezalo s čisto posebnim 
človekom, ki vam je vedno najbližje – s seboj.  
  
Literatura:  

[1] Mulej, N. (2012): Rdeča nit, Sam svoj coach v času sprememb, Sledi, Žalec 

[2] Satir, V. (1995): Družina za naš čas, Ljubljana, Cankarjeva založba  

[3] Richardson, P. (2006): »Life Coach«, London, Octopus Publishing  Group 

 

* Članek je bil predstavljen v obliki predavanja z delavnico  na Kongresu poslovnih sekretarjev in 

sekretark Slovenije 2013. 
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3. SKALIRANJE V PROSTORU 

 

V poslovnem coachingu je zadnja leta poleg NLP-ja zelo pogosto uporabljen tudi “v rešitev 

usmerjeni pristop” (po Stevu De Shazerju), ki je za poslovni svet zelo primeren, ker se bolj 

kot na analizo osredotoča na izstop, korak vstran in vstop v želeno prihodnost, ko se 

premaknemo z mini cilji, da ugotovimo, kaj deluje v coachingu. 

Metoda ima svoj izvor v 70-ih letih v družinski terapiji (ZDA), ko so terapevti ugotovili, da 

analiza problemov navadno ne pomaga izboljšati posameznikovega življenja.  

Za vpeljevanje kulture coachinga v podjetja je pristop zelo primeren, saj omogoča “hitre 

zmage”, dokaze napredovanja, ki jih omogoča. 

Za vodja so veščine coachinga pomembne zato, ker razen novih veščin pridobi tudi izkušnje 

skozi različne vloge: coacha, klienta in člana tima (ob skupinskih diskusijah). 

 

Eno pomembnih orodij metode je t.i. skaliranje, ocenjevanje trenutnega stanja, 

intenzivnosti občutka ob neki temi, odločenosti za spremembo ipd.  

Omogoča, da merimo napredek, kar je pomembno tako za coacha kot za klienta. 

Skaliranje lahko izpeljemo na različne načine, s posameznikom ali v skupini.  

V nadaljevanju boste spoznali skaliranje v prostoru, ki se uporablja kot timska vaja za time s 

5-9 članov (izjemoma tudi več, če je na voljo dovolj velik prostor). 
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Vaja: HOJA SKALIRANJA 

Vaj je aktivni način, kako vsak udeleženec sodeluje pri obravnavi pomembne teme, npr. 

izboljšati nastop na trgu.  

V vaji si v zaporedju sledita 10 minut hoje po prostoru in 10 minut pregleda(komentarja. 

Potrebujemo dovolj velik prostor, da se skupina lahko premika. Vajo lahko delamo tudi na 

prostem. 

1. Izberemo temo, pomembno za tim, npr. boljša prodaja oz. nastop na trgu) 

Vsak člani skupine oceni trenutno stanje (zadovoljstvo z doseženim), pri čemer 10 

predstavlja najboljši dosežek in 1 najslabšo oceno stanja. Vsak si zamisli številko in jo obdrži 

zase.  

2. Trener zdaj razloži, da je v prostoru lestvica in pokaže, kje je 1 (prej določi) in kje 10. Točki 

lahko označi s preprostim simbolom. Postavi se na sredino in prosi člane tima, naj se mu 

pridružijo.  

Na tem mestu jih vpraša, kam bi šli raje: k 1 ali k točki 10? (Večina želi k 10) 

3. Pogovor: Kaj vas je spodbudilo, da ste se odločili za 10 (in ne za 1)?  

Spodbudimo jih, da se premikajo na različne točke te skale in preizkušajo, kako se počutijo. 

Doživijo občutek napredovanja ali nazadovanja.  (V ozadju je ideja premika.) 

Kako se počutite, ko pogledate na 1? 

Kako doživljate vmesni prostor med zdaj in 10? Kaj prinaša in omogoča? (učenje, 

pridobivanje novih sposobnosti ...) 

3. Zdaj gre vsa skupina  na točko 10.  Trener jih prosi, naj vizualizirajo občutek, kako je, ko so 

dosegli 10. Vodi doživljanje stanja skozi vse čute. 

Kaj delate, kar vam kaže, da ste na 10? Kaj se dogaja? 

Kdo je že bil kdaj na 10 – morda le v enem nastopu, golu ali udarcu pri golfu ...? (občutek 

okrepimo, zasidramo, saj je to dragocen in koristen vir posameznika). 

4. Dva iz skupine delite svojo izkušnjo točke 10. 

(Kaj vam predstavlja 10? Koliko podrobnosti ste doživeli? Kaj je bilo bistvo tega obiska?) 

5. Trener povabi udeležence na točko zdaj (nevtralno sredino) in jih vpraša, kaj je zdaj 

drugače, ko pogledajo na točko 10?  (navdih, motivacija, modrost ...) 

Prosi jih, naj zaprejo oči in zaznajo, kaj bi bil lahko prvi znak, ki bi pokazal, da so se 

premaknili na skali od 1-10.  

Stopijo korak naprej (fizično), odprejo oči in zaznajo, da je točka 10 zdaj bližje. 

Spet pogledajo razliko med točko ZDAJ in točko, kamor so se premaknili. Kaj je vmes? 

6. Skupina se vrne na stole in si kratko zapiše refleksijo o izkušnjah vaje. Nato spozananja 

tudi glasno delijo med seboj. 

Mnogim je všeč ta fizična izkušnja skaliranja, dejavnost, ki okrepi vizaulizacijo. 

Včasih nekateri udeleženci ne želijo biti na 10? Kaj jim preprečuje?  

V tem primeru trener dela s prepričanji in omejitvami v skupini, kar ustvari zanimivo skupno 

učenje tima in (morda) spodbudi nove cilje in učenje.  
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4. Nastopanje: Kako se povezati s poslušalci? 

 
Znana je anekdota o Marilyn Monroe (rojena kot Norma Jeane Mortenson), ki se je s 

prijateljem sprehajala po newyorških ulicah. Prijatelj je pripomnil, kako čudovito je, ker je 

zmožna ohraniti anonimnost v javnosti. Marilyn je na to odvrnila: “To je zato, ker se 

sprehajam kot Norma Jeane. Če bi to počela kot Marilyn Monroe, bi me vsi opazili.” Prijatelj 

ji ni verjel in ji je rekel, naj  to pokaže. V trenutku se je Norma spremenila v Marilyn Monroe, 

filmsko zvezdo. Iz nje je začela sijati posebna energija in v nekaj minutah je bila obkrožena s 

fotografi in prosilci avtogramov.  Kaj se je zgodilo?  Očitno je čarobni premik v trenutku 

spremenil anonimno žensko v filmsko zvezdo.  

 

Patsy Rodenburg, učiteljica igralcev in glasovni coach iz Kraljevega narodnega gledališča v 

Londonu, v svoji knjigi Second circle (Drugi krog) opisuje ta pojav kot odnos med tremi krogi 

(namerno opiše prvega in tretjega pred drugim). 

Prvi krog je krog introspekcije – prostor, kjer se vaša energija komaj zazna onstran meja 

vašega telesa. V tem krogu je vaša pozornost  navznoter, večinoma ste “zatopljeni v svoje 

misli, poslušate glas v svoji glavi, tudi če se okrog vas živahno dogaja življenje. 

Tretji krog je krog agresivnosti, prostor, kjer vaša energija postane sredstvo očarljivosti, 

pretvarjanja, ko želite ugajati drugim. Služi tudi kot ščit, ki ustvari zid okrog vašega bitja, ki je 

pogosto nedostopno celo za tiste, ki jih želite povabiti blizu. 

Drugi krog je krog povezave. Vaša energija se širi navzven, a se tudi vrača k vam. To je krog 

“biti z ...” (krog prisotnosti). Ko ste zares povezani s tem, kar je,  s tem, kar je prisotno – 

drugo človeško bitje ali skupina ljudi – so ti očarani z vašo prisotnostjo kot ste vi očarani z 

njihovo.  

To izkusimo med učenjem, predavanjem, delom s skupino,  ko se zdi, kot bi se zaljubili v poln 

prostor tujcev preprosto zato, ker ste  z njimi, prisotni in iskreni. Če niste taki, ker ste 

raztreseni, nervozni ali preveč samozavestni, še vedno lahko izpeljete svoj nastop, govor v 

“tretjem krogu”, a bližina, povezanost, čarovnija so izgubljene. Goovrjenje postane “posel” 

in čeprav publika morda vseeno uživa v govoru, a izkušnja, ki jo ponujam, je opazno bolj 

omejena. 
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Poodbna je kakovosti povezave, ki naredi romantično ljubezen tako neustavljivo ali 

povezavi, ki omogoči novopečenim staršem, da lahko ure strmijo v dojenčkove oči. Biti z 

nekom v popolni prisotnosti je čarobno darilo, ki nam je dano. Da bi se znali bolje povezati 

poskusite tole vajo (po coachu Leeju Glicksteinu): 

 

 

Vaja: Popolna prisotnost (Biti z ...) 

1. Za nekaj trenutkov  se osredišči. Naredi nekaj nežnih in počasnih vdihov in izdihov z 

zaprtimi očmi. Bodi preprosto s seboj, pri sebi. 

2.Zdaj odpri oči in izberi predmet v prostoru, kjer si. Vzemi si minuto ali dve in samo “bodi s 

tem” predmetom – dovoli si popolno prisotnost, kot bi bila to najpomembnejša stvar na 

svetu. 

En način, kako si tako, je, kot pravi Patsy Rodenburg, da “dihaš vanj”. Zamisli si, da 

neposredno dihaš v ta predmet s svojim dihom. Ko to storiš, občutiš občutek popolne 

prisotnosti – kot da bi bila predmet in vi povezana. 

3. Ko ti postane ta občutek, kako je “biti s tem” domač, poskusi to s prijateljem (ali s hišnim 

ljubljenčkom). Samo osredišči se na kratko in preprosto “bodi z njim/njo”, brez besed in brez 

naprezanja. Ne skrbi, če se počutiš na začetku neudobno – to izgine in prijeten občutek 

povezave se bo kmalu razširil med vaju. 

4. Nazadnje si dovoli eksperiment, kako je “biti prisoten”, “biti z ...” drugimi ljudmi v svetu. 

To ni formalna vaja – ko jo začneš uporabljati, bo to naravno obogatilo tvoje odnose in 

okrepilo tvojo prisotnost v svetu.  

Seveda vam ni treba vedno “biti z” vsakomer, a lepo je vedeti, da ste lahko, kajne? 

 

Na tem mestu vas ne spodbujam, da modelirajte osebnost Marylin Monroe, ki je bila – kot 

vemo – v marsičem tragična.  Gotovo pa se za nastopanje kaže naučiti njene sposobnosti, 

kako se hitro povežemo s stanjem trenerja ali coacha  in prostorom oz. okoljem, tako da 

smo v trenutku v svoji “najboljši koži” za nastop ali coaching. 

 

 
Vir: Neil, Michael, Supercoach, HayHouse UK, 2006 

 

 

 

 
 

 

 



20 
 

5. IZKUSTVENO UČENJE NA PROSTEM: Električna žica 

 

 

 
Lepo pomladno vreme je kot nalašč za timske vaje na prostem. Kako se ljudje soočajo s 

(nepričakovanimi) spremembami?  

Ta izkustvena vaja pokaže, kako se odziva tim in posamezniki ob nenadnih spremembah. 

Skupina  10 do 15 udeležencev dobi nalogo, da prečka (prestopi) vrv. Ta je razpeta med 

dvema drevesoma na višini 1,5 m. Druga vrv je napeta na višini 40 cm in tvori s prvo 

trikotnik.  Edino sredstvo za pomoč je srednje velika, stabilna deska. Takoj ko se posameznik 

pri prečkanju vrvi (“električna žica”) dotakne vrvi, mora cela skupina začeti nalogo od 

začetka. 

Skupina odloči, katera dva udeleženca lahko prestopita žico na višini 40 cm, drugi naj bi zlezli 

preko 1,5 m visoko napete žice. Kako, je prepuščeno domišljiji skupine.  

Ko približno tretjina članov prečka vrv, pride do nenadne spremembe. Ta je lahko višina 

napete vrvi ali omejitev zaznave (npr. zavezane oči pri polovici udeležencev).  

Da bi zagotovili varnost, vrv zelo lahno pritrdimo, tako da se ob močnejšem dotiku sprosti.  

Ovrednotenjein refleksija na koncu:  

 Kaj se je zgodilo po spremembi?   
 Kateri konflikti so nastali?   
 Kakšne faze skupinskega procesa smo opazili?   
 Kako bi to povezali s poklicnim vsakdanom?  
 Kako je mogoče izkušnjo prenesti na procese sprememb oz. kakšna navodila za 

upravljanje s spremembami lahko dobimo iz vaje?   
Kot pri vsaki vaji na prostem tudi tukaj velja: trener poseže takoj, ko je ogrožena varnost 

udeležencev. Vajo je mogoče  izpeljati tudi v dovolj velikem prostoru, kjer vrvi pritrdimo 

med naslona dveh večjih stolov.  

Vir: Anja Leao / Mathias Hofmann (Hg.): Fit for Change managerSeminare Verlags GmbH 

2007 
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6. PREBRALI SMO ZA VAS 

 Michael Neill: Supercoach,  Hayhouse, UK 2006 

 

 

 
Kadar v naslovih ali  nazivih vidim besedo “super”, skeptik v meni vedno nabrusi ušesa in 

odpre oči. Tako je bilo tudi ob branju knjige Supercoach Michaela Neilla, ki je med drugim 

osebni coach nekaterih znanih trenerjev NLP in  eden najboljših coachev na svetu. Zanimalo 

me je, ali je tudi dober avtor. Kakovosten, če že ne “super”. Pred branjem knjige sem se 

vprašala, kaj mi lahko knjiga po branju mnogih tovrstnih priročnikov še ponudi novega. 

Ko sem zaprla zadnjo stran, sem rekla “odlično” (kar je malo manj kot “super”). Ampak 

pravijo, da so Američani zelo samozavestni (zagotovo je to Michael Neill). 

 

Kot pri mnogih dobrih avtorjih je tudi pri Neillu opaziti  množico zanimivih primerov in 

zgodb. Vsa pomembna poglavja uvajajo ankedote, osebne zgodbe ali univerzalne metafore.  

Na začetku jasno razlaga, kako vsaka kreacija vsebuje tri dejavnike: energijo, zavest in misel, 

ki skupaj ustvarijo kreacijo. 

Sledijo vaje za spreminjanje prepričanj, pri čemer klient razen coachinga uporablja tudi 

pisanje.  Na koncu poglavij so vaje in kratki povzetki, kar ustvarja preglednost in 

strukturiranost. 

Novost knjige je raziskovanje različnih vrst ciljev in projektov. Piše o moči odločitev in 

predlaga nekaj načinov, kako jih sprejemamo usklajene s svojimi najglobljimi vrednotami.  

Govori o moči pozitivnih čustev in o načinih, kako  se povežemo s svojo višjo modrostjo.  

Zanimivo je poglavje o disciplini, ki jo avtor povezuje s petimi področji: pozitivno mišljenje, 

vsakdanja aktivnost, najprej opravi neprijetne naloge, ostani fokusiran, občuti strah, a 

vseeno naredi. 

Zanimivo je njegovo pojmovanje discipline, ki po njegovem mnenju ustvari največjo razliko, 

čeprav zveni precej nenavadno: 
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Bodi dovolj discipliniran, da ne narediš tistega, česar nočeš narediti, tudi če ti vsi okrog tebe 

(in glas v tvoji glavi) pravijo, da naj bi.  

To je na prvi pogled videti kot nedisciplina, a avtor trdi, da je to osnova uspešnega življenja. 

Razmišlja o inteligentnem upravljanju s časom.   

Izviren je njegov način , kako opisuje ustvarjalno poslušanje med coachingom in navodila, 

kako se povezati z drugimi. Razloži razliko med poslušanjem drugega in poslušanjem svojih 

lastnih misli v glavi (o tej osebi ali temi).  

Lahko se zabavaš, ko razmišljaš o drugih, ali pa te tvoje misli o drugih zabavajo.  Znaš 

razlikovati? 

Knjiga vsebuje tudi zanimivo vajo, s katero se naučimo sprejemati zavrnitve (npr. ob prodaji) 

in jih ne jemljemo osebno. 

Konča z razmišljanjem o denarju, ki je povezan z mnogimi prepričanji, eno od njih je 

“Potrebujem denar!”  

Knjiga je vredna branja predvsem zaradi jasne strukture, živahnega osebnega sloga pisanja, 

dobrih primerov, zgodb in ankedot, pa tudi zaradi nekaterih tem, ki so opisane precej bolj 

poglobljeno kot v  običajnih knjigah o coachingu, in zaradi tem, ki jih v drugih tovrstnih 

priročnikih ne najdemo. 

Zato knjigo Supercoach ocenjujem kot (skoraj) odlično in jo zelo priporočam v branje. Neill je 

zagotovo coach, ki bi si ga marsikdo med nami z veseljem izbral.  
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7. NOVO PRI NAS 

 
Del naše vizije predstavlja tudi izpopolnjevanje znanja,  

ki so ga udeleženci naših predhodnih izobraževanj že dobili, zato vas v aprilu in maju vabimo 

k novostim, s katerimi bomo to uresničili.  

Da bi se še bolj približali vašim potrebam, smo prilagodili  tudi cene.    

Novosti v maju: 

 7. 5. 2014: SAM SVOJ COACH IN ORODJA NLP, predavanje z delavnico za SNLP 

(Slovensko društvo za NLP) (Ljubljana) 

 10. maj 2014 ob 10h:  COACHING IN  SUPERVIZIJA, 4-urna delavnica z NLP trenerko 

in supervizorko, mag. Ireno Pražnikar (Žalec) 

 25.-26. 5. 2014: IZ MOJE ORODJARNE COACHINGA, predavanje z delavnico  na  

1. kongresu SNLP (Ljubljana) 

Zbiramo prijave za novo skupino NLP trenerjev 2014-15 (več) 

 

 

KNJIGE in CD: 

Še vedno lahko pri nas naročite knjigo RDEČA NIT - SAM SVOJ COACH  (naročilo) 

(po ugodnejši ceni 17 EUR) in  

(P)OZDRAVI STARE RANE (16 EUR). 

Na voljo  je tudi še nekaj primerkov  priljubljenega CD-ja s sprostitveno glasbo za coaching z 

navodili (10 EUR).   

 

Če vam je naša spletna revija všeč, povejte naprej, če vam ni, povejte nam. 

Vabljeni tudi k sodelovanju s prispevki.  

 
 

 

 

 

      www.sledi.si 

 

http://www.snlp.si/
http://www.sledi.si/nlp-trener.html
http://www.sledi.si/naro269ilo.html
http://www.sledi.si/

