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TRŽNICA IDEJ ZA IZOBRAŽEVALCE, TRENERJE IN 

COACHE, april 2016 

 

 

  Uvod 

Pozdravljeni v aprilu! 

April je tudi pri nas mesec učenja in iskanja novih idej, tako  pri oblikovanju novih 
izobraževanj kot pri knjižnem založništvu. Ne podcenjujemo pomena spletnega oglaševanja 
in učinkovite prodaje, a ugotavljamo, da svoje prave stranke največkrat dosežemo preko 
priporočil, neposredne prisotnosti in knjižnih objav. 

Razen že uveljavljenih NLP izobraževanj smo z razpisom Minstrstva za izobraževanje spet 
pridobili možnost in sredstva za izpeljavo študijskih krožkov, kjer bo priložnost za 
medgeneracijsko sodelovanje in učenje. V Skandinaviji je samoumevno, da najboljši timi 
delujejo ob povezavi mladostne iskrivosti, prožnosti ter izkušenj in modrosti zrelih let. V 
Sloveniji smo še daleč od tega. V izobraževalnih aktivnostih v podjetju Sledi se dobro 
zavedamo pomena tega medgeneracijskega sodelovanja. Tega bomo izpeljali tudi v 
študijskem krožku Od spominov do knjige, v katerem bomo zbrali literarno delo prezgodaj 
umrlega mladega pesnika in učitelja Rudija Jelnikarja.  

V pripravi je tudi delavnica o uporabi sodobnih socialnih omrežij naše nove sodelavke Zale 
Bricelj. Teme DOBRODOŠLI V 21. STOLETJU: ALI GOVORITE JEZIK SVOJEGA 

OBČINSTVA? se bo lotila nekoliko drugače in z uporabo NLP orodij. Vabljeni! 
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Za poletje pripravljamo zanimivo večdnevno poletno šolo o izrazni in zdravilni moči pisanja.  
Na posebnem kraju, kjer boste povezani z naravo lahko razvili svoje kreativne sposobnosti, 
boste  s timom zanimivih predavateljev in vodij delavnic raziskovali sebe in in svoje izrazne 
sposobnosti, hodili na pohode in oglede in se družili, pri čemer boste aktivirali neodkrite 
notranje moči samospoznsvanja in zdravljenja. Delavnica bo polna prijetnih, presenetljivih 
dejavnosti v naravi in v skupini.  
 
Pomlad torej odpira nove priložnosti za odkrivanje lastnih sposobnosti in učenje. 
Pridružite se nam!  
Vabljeni k sodelovanju s prispevki in oglasi! Revija je dobra priložnost za oglaševanje vaših 
izobraževanj, coachingov in drugih storitev, saj so naši naročniki zagotovo vaše prave 
stranke . Ponujamo vam letni zakup prostora: za celoletne objave vaših dogodkov in 
ponudbe plačate le 20 EUR in lahko objavljate vsak mesec, torej v vsaki številki.  
Več informacij po tel. 041 670 251. 
    Nada Mulej 
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O ZAPISOVANJU CILJEV 

 
Zakaj delate to, kar delate? Kaj je tista čarovnija, ki vas zjutraj dvigne iz postelje? 
 Kje je vaš srečni prostor? Kaj stoji med vami in vašimi sanjami? 
Čudna vprašanja?  
Zapisovanje odgovorov nanja je lahko odločilno za vašo uspešnost.   
700 študentov so poslali na kratek tečaj zapisovanja ciljev. Jordan Peterson z Univerze 
Toronto je bil presenečen nad učinkom zapisovanja misli in čustev.  
Ugotovil je, da terapevtsko ali izrazno pisanje zmanjšuje depresijo, povečuje produktivnost 
in zmanjšuje obiske pri zdravniku.  
“Učinkovitost pisanja je veliko močnejša, kot si ljudje predstavljajo,” pravi Peterson.  
Mnogi ljudje s pisno refleksijo ugotavljajo, da neugodna čustva, npr. v stiku z materjo ali 
šefom odpravijo stres in razrešijo čustva 

Tudi teorija o “postavljanju ciljev” kaže na to, kako zapisovanje konkretnih ciljev pomaga 
ljudem preseči ovire na poti do njih.  

 

‘Svoje življenje sem obrnil na glavo’ 

Zadnje čase so znanstveniki vedno bolj radovedni, kakšno vlogo ima notranja motivacija pri 
akademskih dosežkih.  

Petersona je zanimalo,  kako lahko pisanje vpliva na motivacijo študentov. Kreiral je tečaj, ki 
ga je imenoval Zemljevid smisla. V njem študentje opravijo več pisnih nalog, v katerih 
povezujejo izrazno pisanje s postavljanjem ciljev.  

Študentje premišljujejo o pomembnih trenutkih iz preteklosti, raziščejo svojo motivacijo in 
kreirajo načrt za prihodnost, v kateri so konkretni cilji in strategije za premagovanje ovir.  

Zemljevid smisla 

Peterson je naloge razdelil na dva dela:  avtorstvo preteklosti in avtorstvo prihodnosti.  
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“To je popolnoma spremenilo moje življenje,” pravi Christine Brophy, ki ni mogla dokončati 
študija, je zlorabljala droge in imela še druge zdravstvene težave. Po Peterswonovem tečaju 
na Univerzi Toronto je marsikaj spremenila. Danes je doktorska študentka in Petersonova 
glavna asistentka.  .  

V študijah na  Univerzi Montreal so v podobnem izobraževanju s “težavnimi študenti” 
ugotovili takojšnje izboljšanje uspeha študentov. 

Peterson je iskal širšo publiko za “samoavtorstvo”.  

Začel je v podjetju, kjer je “prodajal” spletno varianto tečaja.  Stranke je našel predvsem na 
Nizozemskem. . 

Na rotterdamski šoli za mendžment je uporabil skrajšano varianto “samoavtorstva” že leta 
2011.  Študentje, ki so jo uporabljali, so pomembno izboljšali ocene. Po dveh letih je razlika 
med etnično različnimi skupinami izginila. Petina študentov je bilo namreč imigrantov iz 
Afrike, Azije in drugih.  

Peterson verjame, da je postavljanje ciljev pomagalo študentom preseči stereotip, da 
etnična pripadnost vpliva na akademske dosežke.  

Postavljanje ciljev jim je pomagalo premagati ovire, posebno “samozaščitno vedenje”, zaradi 
katerega so imeli občutek “Ne spadam sem.” 

Ko so zapisovali notranje motive in jih povezovali s sprotnimi dnevnimi obveznostmi in cilji, 
jim je to pomagalo oblikovati njihovo študentsko identiteto 

Vir: www.npr.org/. 
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MOČ POHVALE 

 

Ameriški psiholog in avtor Tom Rath ocenjuje pomen priznanja in pohvale na delovnem 
mestu. Ugotavlja, da je najpogostejši razlog tega, da Američani zapustijo in spremenijo 
delovno mesto, pomanjkanje pohvale za opravljene naloge. 

Najbrž vas to ne preseneča, saj je to v podjetjih tudi pomemben dejavnik za zadovoljstvo in 
pripadnost sodelavcev. 

Nekdo, ki je pripravljen trdo delati, si želi, da je to tudi opaženo.  

Zaposelni,  ki so označeni z izrazom “angažirani”, so  motivirani. Priznanje je le eno od 
sredstev, ki poskrbi, da se sodelavec tako počuti. Slabo razpoloženje na delovnem mestu 
stane ameriško gospodarstvo letno več sto milijard dolarjev 

Torej se podjetju in vodstvu splača soočiti s to temo.  

Kaj storiti? V članku Pet idej za spodbudo zaposlenim so združili nekaj priporočil: 

 Spodbude sodelavcem temeljijo na  posebnem vedenju in dosežkih -  ne le na 
ugledu, ki si ga je nekdo pridobil v podjetju z leti.  Namesto razpisov, kot npr. 
“Sodelavec meseca”, se priporoča pohvala za posamezna dejanja, kot npr. uspešna 
rešitev posebnega problema s stranko.   

 Fokus pohval naj bo znotraj skupin približno enakovrednih sodelavcev.  Priznanje ni 
treba, da vedno pride od nadrejenih, še bolje doživijo prizadevanje in navdušenje 
kolegov. Njihovo pristno priznanje doživijo iskreno, medtem ko šefovo pogosto vidijo 
kot “politično”.  
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 Povejte naprej! Če je nekdo dosegel nekaj izrednega, je to vredno objaviti v blogu ali 
glasilu podjetja. To lahko zelo učinkovito motivira sodelavce. 

 

 Oblikujte navado, da se sodelavci med seboj pohvalijo. Za to niso potrebni zapleteni 
rituali.   

 Če je mogoče, naj bodo načini spodbud usklajeni z vrednotami in cilji podjetja. Če 
bodo pohvale povezane s pomembnimi okoliščinami v podjetju, bodo imele velike 
učinke. 

 

  

Motivirani sodelavci vlagajo več prizadevanj in navdušenja v svoje delo, bolj občutijo svoj 
smisel in se počutijo kot pomemben del ciljev podjetja.  Morda je čas, da naslednjič kolegom 
ne dajemo komplimentov le za nove čevlje, temveč tudi za uspešne projekte.  

 

 

 

 

 

 

  

 

https://wollmilchsau.de/wp-content/uploads/2016/04/grafik2.1.png
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Vloga osebnosti coacha v procesu coachinga 
   

.  
Virginia Satir, utemeljiteljica družinske terapije, ki je tudi izobraževala družinske terapevte, 
je rada poudarjala, da kot izobraževalka ne podreja svojega dela učenju tehnik. Veliko več 
pozornosti je posvečala temu, da so  njeni učenci kongruentni, notranje skladni. Pri tem je 
uporabljala  enake metode kot pri svojem terapevtskem delu s klienti . 
Cilj njenega izobraževanja je bila terapevtska osebnost, ki je model za upanje in za celostno 
zdravo osebnost. Zato je razvila svoj „Monthly Residential Training“, neke vrste  kampa za 
profesionalce, ki so hoteli delati na svoji kongruentnosti. Trening med enakimi omogoča 
občutiti stare rane tu in zdaj in jih integrirati. Udeleženci so delali v trojkah kot družina tri 
tedne skupaj. Te trojke so bile metafora  za osnovno družino: oče, mama, otrok, kjer se 
ljudje učijo osnov komunikacije, pravil in samozavesti. Take trojke omogočajo, da tudi v 
treningu prej ali slej pridejo na dan nedokončane teme, da bi lahko delali z njimi.  
Virginia Satir je v takem delu videla predpostavko za to, da je terapevt ali coach s stranko 
lahko popolnoma osredotočen in prisoten. Pri tem ga ne preseneti nobena tema klienta kot 
“stara senca”. Če se coach zaveda te stare sence, lahko prepreči, da je ne bo nezavedno 
projiciral na klienta, temveč bo pozorno, odprto in empatično povezan s klientom in z 
njegovo temo in bo njegove teme zlahka ločil od svojih lastnih.  
 

VAJA 
 
Pomisli na sitaucijo v coachingu, ko se je tema klienta dotaknila tvoje osebne. 
 Kaj natančno si rekel? Kaj od tega je bilo zavestno? Stopi korak nazaj in opazuj svoj občutek. 
Kaj si občutil v povezavi s to situacijo?  Si bil jezen, prestrašen, prizadet ...? 
Stopi korak naprej in se vprašaj, kako doživljaš, ko se tako počutiš?  
Obstajajo pravila glede tega občutka? Stopi še en korak nazaj in se vprašaj, kako si pojasnil 
situacijo. Kakšen pomen si ji dal?  
Na kaj te spominja, s katero staro ali še živo zgodbo je povezana?  
Stopi še en velik korak nazaj in se vprašaj, katere potrebe, hrepenenja se kažejo ob tej 
sitauciji.  
S to željo stopi še en korak nazaj, tja, kjer se skriva tvoj jaz, tvoje bistvo. Poveži se svojo 
notranjo modrostjo in preko nje z življenjsko energijo. Iz tega prostora pojdi po korakih spet 
do vedenjske ravni. Kaj se je spremenilo?  
Če zdaj narediš še korak v prihodnost – kakšno drugačno vedenje je zdaj mogoče?   
Razvij tri nove možnosti.  
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Ti  treningi  so tudi sestavni del izobraževanj na Institutu Virginie Satir. 
Pri delu coacha ali terapevta gre prevsem zato, da: 
- smo v pogovoru s klientom popolnoma prisotni in kongruentni (congruence and presence), 
- se zavedamo svojih procesov  in jih tudi upravljamo (zavedanje in upravljanje s seboj), 
.- ohranjamo pred očmi proces spremembe pri klientu. 
Ena ključnih sposobnosti je dober odnos s klientom, visoka sposobnost upravljanja s seboj in 
sposobnost trajnega ohranjanja kongruentnosti.  
 
Virginia Satir je opazovala vsakega človeka kot utelešenje življenjske energije, kot čarobno, 
duhovno bitje z vsemi sposobnostmi za spremembo.  
Terapija je bila zanjo ritual, srečanje duše z dušo. Danes bi ta odnos najlažje opisali z 
besedno zvezo limbična resonanca. Kot koncept so jo opisali Thomas Lewis, Fari Amini und 
Richard  Lannon. Pomeni, da smo s  svojo občutljivostjo uglašeni z občutji klienta. To 
spodbuja odnos, povezavo.  
Vpliv osebnosti Virgine Satir je nekoč opisala  njena učenka Maria Gomori: “V prisotnosti 
Virginie Satir preprosto ne moreš ostati bolan.”  
V nadaljevanju najdete nekaj vaj iz generativnega coachinga Stephena  Gilligana in Roberta 
Diltsa.  
 
 
Upravljanje s seboj  
Pri tem je mišljena sposobnost coacha, da se zna spraviti v najboljše možno notranje  stanje.  
Tako  Virginia Satir kot Stephen Gilligan  uporabljata v tej zvezi izraz “osrediščenje”.   
 Gilligan opisuje stanje kot povezanost z nedotakljivim, neranljivim jazom. Ta omogoča 
pozorno zaznavanje  in doživljanje, ne da bi se izgubili v tej izkušnji.  
Dilts in Gilligan v delu Generativni coaching uporabljata kot praktično orodje akronim  
COACH2, da bi opisala bistvene elemente tega notranjega stanja. 
  
Virginia Satir je pričela vsak trening z meditacijo kot vajo osrediščenja.  
Po njeni izkušnji prihaja v uspešnem coachingu do stopnje, ko status quo klienta postaja 
nestabilen. Takrat je njeno sporočilo: 
„There is no change without chaos.” (Ni spremembe brez kaosa.) 
Zato je prizemljitev in osrediščenje coacha osrednjega pomena za klienta, ki ga vodimo skozi 
kaos.  
V generativnem coachingu  povabi coach klienta h kratkemu skupnemu osrediščenju.  
Z zavedanjem sebe mislimo predvsem  na uglaševanje s seboj v coaching procesu.  
 Zagotavlja možnost vstopa v doživljanje klienta  in takojšnjo ugotovitev, če se vmešava 
lastna subjektivna izkušnja. 
Virginia Satir je za to uporabila metaforo ledene gore, koristen model za različne ravni 
izkušenj v procesu. Coach pozna svojo “ledeno goro” in  si je na jasnem glede posameznih 
ravni, npr. vedenja, izkušenj, občutkov, zaznavnih filtrov, prepičanj, potreb. 
Vključuje tudi pogum, da je ON SAM, in ne tisto, kar drugi pričakujejo od njega.  
 
 
 
 

VAJA 
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Dve osebi, A in B, si stojita nasproti, na razdalji za dolžino roke. 
A je raziskovalec, B sprejemnik.  A prosi B, da  se  dotakne njegove rame. 
V nadaljevanju A prosi B za pozitivno izjavo, npr.:  
Katera pozitivna sugestija bi bila zate vredna uporabe, raziskave?   
(Možnost: V svoji koži se lahko zares dobro počutiš. Varna si.  Lahko sprejemaš ljubezen.)  
B pove eno takih izjav in A se ga ob tem dotakne na rami, vendar v treh različicah. Pri tem se 
razlikujejo  glas in kvaliteta dotika. 
a) Avtoritativni slog: Roko od zgoraj pritisne na ramo. Glas je strog in ne prenese ugovora.  
b) Pretirano previden slog: Roka je negotova in si komaj upa dotakniti, glas deluje negotovo, 
izbor besed je “meglen”.  
c) Limbična  resonanca:  A se dotakne ramena B brez moči, sprejme nebesedni feedback od 
B in  mu prilagodi kvaliteto svojega dotika. Šele potem izgovori A pozitivno sugestijo. Oba 
partnerja doživita to kot prijetno in skladno, srečata se na “višini oči”, polna zaupanja. 
Potem zamenjata vlogi.  
Nazadnje se pogovorita o izkušnji z vajo.   
 

  
 
 

Za samocoaching profesionalcev je razvil Inštitut Virginie Satir poseben model. Pomaga 
razlikovati večplastne izkušnje, ki jih včasih doživimo skozi različne ravni.  
 
Kongruentnost  
Kongruentnost ni le kompetentnost, temveč tudi proces vseživljenjskega učenja in 
zavezanosti sebi. Virginia Satir je razlikovala tri ravni: 
 
1. Skladnost med notranjim doživljanjem in delovanjem navzven. Svoja čustva lahko 
zaznavamo, poimenujemo in jih sprejmemo kot skladna  s situacijo. 
  
2. Preko tega dobimo dostop do globljega jaza, ki ga je Virginia Satir imenovala “posoda  
modrosti”.  Možna je preko osrediščenja.  
. 
3. raven, ki se je zaveda coach med delom, je pri Virginji Satir cilj: “Pomagaj ljudem postati  
popolnoma človek.” 
Gre za doživetje celote, popolnosti, notranjega miru s seboj in drugimi ter okoljem.  
Vključuje tudi pogum biti, kar si, ne tisto, kar drugi pričakujejo od vas.   
Ali kot je rekel  Oscar Wilde:   „Bodi, kar si, vsi drugi so že oddani.”  
 
 
Vir: www.virginiasatir.de 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.virginiasatir.de/
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O čustvih 
 

 
 

Zanimivo je, da ni popolne natančne definicije pojma čustva.  
Razlikujemo osnovna občutja (npr. žalost), razočaranje (sekundarno) in neugodje (terciarno).   
Satipatthana Sutta je opazoval najprej le to, ali je čustvo prijetno ali neprijetno ali nevtralno  
(Torej dolgočasno).  
 
Paul Ekman, eden najbolj znanih raziskovalcev čustev, je opisal šest osnovnih čustev, ki jih 
lahko razberemo z obraza in so v vseh kulturah enaka: strah, zavist, veselje, žalost, 
presenečenje , gnus. Novejše raziskave Univerze Glasgow še bolj krčijo nabor na štiri 
osnovna čustva (združujejo jezo in gnus, presenečenje in strah, kajti izraz obraza se podobno 
začne in se šele kasneje mimično razlikuje). Strah in presenečenje se oba začneta z 
dvignjenimi obrvmi.  
 
Samoraziskovanje  
. 
 Jon Kabat-Zinn razlaga, da je čuječnost ciljno usmerjena pozornost v sedanjosti z namenom 
samoizkustva (Bodi pozoren na namen v tem trenutku zato, da bi  dosegel 
samorazumevanje).   
 Pri čuječnosti gre za raziskovanje in spoznavanje sebe. 
Gre tudi za samospoznavanje.  Klasična področja takega samorazsikovanja so  telo (dihanje, 
drža), občutki (tudi čutne zaznave), zakaj tudi misli dajejo  izkušnji določeno barvo.  
. 
Oglejmo si vajo s čuječnostjo. Njen cilj je zaznati spremenljivo naravo čustev.  Ta nastanejo,  
se okrepijo in spet oslabijo, in to ne glede na to, ali so prijetna, neprijetna ali nevtralna.  
Opazujemo tudi, ali so občutki zdravilni ali škodljivi. Zdravilni občutki so npr. sočutje in 
zaupanje in si jih želimo okrepiti. “Strupene” občutke, kot npr. bes, hočemo omejiti.   
. 
V vaji gre za to, da jih dopustimo vedno več. Ob tem opazujemo z njimi povezane misli, 
notranje podobe, upe, fantazije, spomine in načrte za prihodnost.  Učimo se opazovati, ne 
vrednotiti ali celo obsojati. Občutke in podobe pustimo, da zbežijo mimo kot oblaki na nebu, 
ne da bi se z njimi identificirali.  
Z nekaj sreče si potem predstavljamo za nemirom ležečo  tišino in radost. Tam preprosto 
obmirujemo.  
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Takšno čustveno čuječnost lahko do določene mere vadimo.  To delamo tako, da občutke 
opazujemo, ko nastanejo. Potem lažje upravljamo z lastno reakcijo, tudi ko se občutek 
avtomatsko pojavi.  
Potem ni treba npr. jeze, ki se pojavi, potlačiti ali odriniti, temveč jo sprejmemo in se iz nje 
učimo. V idealnem primeru lahko uporabimo vmesni premor med sprožilnim trenutkom in 
odzivom in preverimo, ali je občutek zdravilen (npr. sočutje) ali škodljiv (npr. jeza) zame. 
Potem lahko ustrezno reagiramo.   
 
Ljudje težijo k temu, da  se  neprijetnim občutkom umikajo ali jih nadzirajo. Pacienti z 
depresijo ali strahom pričakujejo od zdravnika, da z zdravljenjem  nekako odstranijo 
bolečino ali strah.   Motnje naj izginejo in ne želijo se soočiti z njimi.  
Veliko boljši način je čuječnost. Bolniki se učijo “metakognitivnega opazovanja”. Depresijo in 
strah  si zavestno ogledajo. Dopustijo jo in ji dajo prostor.   
Potem pogledajo, katere misli spadajo k neprijetnim občutkom, kaj razmišljajo ob tem in kaj 
telesno občutijo.  Na tem mestu uporabijo t.i. “čustveno jadranje”:  ne vrednotijo, čustvom 
dovoljijo, da s e razvijejo , oslabijo in minejo.  To se razlikuje od kognitivnega postopka, npr. 
preokvirjenja.  
Čustva in razpoloženja se nenehno spreminjajo in niso trajna. Ne delamo nič drugega, kot  
da se jim ne izogibamo, jih ne nadziramo in jih preprosto dovolimo.  
 
 

VAJA 
Vaja čustene meditacije traja približno 15 minut. Zahteva miren prostor, na katerem nismo 
moteni. Navadno opazujemo najprej dihanje in telesno držo. Potem usmerimo pozornost na 
področje čustev. V kakšnem razpoloženju smo – v pozitivnem, negativnem ali nevtralnem? 
 
Natančenje se fokusiramo na občutek in sedimo z njim. Ne preprečujemo ga, ne nadziramo. 
Poimenujemo ga, npr.: Sedim z jezo.  
Sprejmemo občutek, kakršen je. Če se pojavi kak spomin ali misli, ki potujejo v prihodnost, 
se vrnemo nazaj v ta trenutek. Spet zavestno zaznamo svoje dihanje. Objamemo občutek in 
mu izrečemo dobrodošlico. Nekateri avtorji uporabljajo metaforo matere, ki v naročju 
pestuje otroka: “Pestujte svoj občutek.” Spomnite se preteklosti tega občutka. Opazujte, ali 
spremeni svojo obliko in izginja kot valovi na obali. 
Ko ste pomirili valove občutkov, poglejte še enkrat in premislite, ali želite reagirati nanje.  
Jih hočete enostavno opustiti? Morda ste z opazovanjem že dobili uvid. 
Pričnite to vajo z neko “malenkostjo”.  
Z nekaj vaje lahko čustveno surfanje izpeljete tudi s težavnimi občutki.  
 

 
Nisem moj strah 
Na začetku  navadno težko poimenujemo svoje občutke, ker nismo vajeni občutiti sebe in 
tega zaznati.  Tako se najprej naučimo spoznavati  čustvene odtenke in jih občutiti. 
Čuječnost je pri tem kot   svetilka, s katero svetimo na tla, da bi prepoznali, kaj tam leži in to 
pospravili. 
Ko to prepoznam, pride na vrsto naslednje: sprejemanje. Vsak občutek je načeloma 
dobrodošel, tako prijeten kot neprijeten.  
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 Ko smo ga sprejeli, ga malo podrobneje raziščemo – kot pod mikroskopom. Pri tem 
skušamo ostati v sedanjosti.  
Kakšne občutke v telesu izziva?  Sprejmemo brez vrednotenja.  
Sledi t.i. dezidentifikacija.  
Misli, kot npr. “Sem depresiven” ali “Sem prestrašen” zavestno preformuliramo.: “Opažam 
občutek strahu.” Ali “Tako se čuti žalost”.  
Thich Nhat Hanh bi morda rekel:  „Z vdihom zaznavam občutek žalosti, z izdihom opuščam 
žalost.” 
Čuječnost ne vključuje iskanja prijetnih občutkov. Če se pojavijo, je dobro, če se ne, tudi ni 
slabo.  
Izziv je v tem, da se ne oklepamo pozitivnih občutkov.  
Če smo pozorni, kaj se v nas dogaja, opazimo veliko več prijetnih občutkov. 
V idealnem primeru občutimo bistvo občutka, mu dovolimo, da se razširi in spet izgine in 
opazujemo, kako je, ko je minil.  
 
 

Vzljubiti občutke 

Oviro predstavlja zahteva po nevrednotenju. Ali ni oznaka prijetno, neprijetno ali nevtralno 
tudi oznaka in s tem nasprotje sprejemanja? Zakaj naj bi nek občutek sprostili, če pa smo ga 
sprejeli?  
Seveda je vrednotenje, če zaznam depresivnost in jo označim kot nezaželeno. Če poskušam 
biti nedepresivna, spet vrednotim.  
Pri tem naj se ne umikam, temveč se izpostavim občutku? Da in ne. Nekaj sprejeti pomeni 
sprejeti, kakršno je. Sprejemanje ne pomeni, da se podredimo neprijetnemu občutku ali 
njegovemu olepševanju. Razlikovati je potrebno tudi med bolečino in trpljenjem.  
Bolečini  se ni mogoče vedno izogniti, nepotrebnemu trpljenju pa.  
Prepuščanje je aktivno dejanje. Pojavi se šele, ko smo se preprustili občutku, kot smo prej 
opisali.  
 
Opazovati, občutiti – to je le majhen del mene, ki ga sprejemm in spustim, da mine. Lahko se  
zavestno odločim, kako bom na to reagirala. Tudi če gre za težavna čustva, jih skušamo 
sprejeti s sočutjem in dobronamernostjo. . 
 
 
, 
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DA? NE? MOGOČE? 

 

 

“Morala bi se odločiti, ali ostanem v tej zvezi ali pa se razideva,” je rekla klientka Jana.  

“Ne morem več živeti v tej neodločnosti,”  je rekla precej potrta. Bilo je jasno, da misli resno.  
To sem jo slišala reči že pred petimi leti. 

Jana že nekaj leta tako niha med nezdružljivimi nasprotiji. Vemo, da taka neodločenost ni 
zabavna, posebej če vidimo več različnih, a po kvaliteti enakih rešitev ali pa če smo 
neodločni. Morda pa je več možnosti, kot je videti na prvi pogled. 

Možnost 1: Ne naredi ničesar.  

Morda ste se ta hip odločili, da se ne boste odločali. Obstajajo tri možnosti, ki vam olajšajo 
izbiro:   

Spremenite fokus.  Nehajte razmišljati o problemu in mislite na nekaj drugega. Preberite 
knjigo. Pomagajte brezdomcem. Učite se francoščino. Morda boste presenečeni, kaj vse 
lahko naredite z energijo, ki ste jo uporabljali za tuhtanje.  Če je odločitev nujna, vas bo 
verjetno sprememba stisnila ob zid.  Jana  bo npr. ostala v zvezi, dokler ne bo njen partner 
(ali ona) umrl ali odšel, ona pa bo usmerila svoj fokus na nekaj drugega.  

Delegirajte. Morda boste zaupali neki drugi avtoriteti, da izbere za vas, kot bi plačali 
potapljaškega inštruktorja, da vas potisne s palube čolna.  

Opozorilo: Ko pride trenutek odločitve, se ne boste strinjali, boste racionalizirali. Prepričajte 
se, da je svetovalec res pravi. 

Raziskujte. Neodločnost lahko nastane iz instinktivnega prebliska, da je potrebno zbrati več 
informacij – kar pomeni prepoznati vse  razloge  ZA in PROTI posamezni možnosti. Lahko 
nadaljujete s tem, a ko zberete informacije, je potrebno sprejeti  možnost 2.    
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Možnost 2: Naredi nekaj  

Pogosto klienti nihajo med obema možnostima kot pri igri “vroče”-“hladno”. Edini način 
obdržati oboje je mirovanje.  

Včasih rečem klientom, naj v moji pisarni poiščejo svinčnik, skodelico ali ključ. Podobno je z 
našimi odločitvami. Hočem nazaj v šolo, a  kaj če bo to uničilo moj posel.  

Hiša je krasna, a kaj če pogori ... Namesto da preverjamo, katera možnost je boljša ali slabša, 
se vprašajmo  z istim vprašanjem za 10, 12 ali 20 let. Je že bolj jasno, kajne? 

Če  čakate na pravi odgovor, ki bo končal vašo negotovost, poglejte naprej:  

Odgovor na vsako “Kaj pa če ...” vprašanje oz. pomislek je   “nekdo drug”. Kaj boste storili, 
če boste zgubili delo? Če vam vaš novi partner zlomi srce? “Nekdo drug.”  

Ob tem zlahka formuliramo načela:  

1. Naredi nekaj.  
2. Poglej, ali se počutiš topleje (srečnejše, bolj živo) ali hladneje (slabše ali omrtvičeno), 

če nekaj narediš.  
3. Če se počutiš hladno, naredi nekaj drugega.  
4. Ponavljaj, če je potrebno . 

Z nekatere ljudi je to prezapleteno. Zanje je storiti ničesar nemogoče, početi vse kot doslej  
pa nočejo. Obstaja način, da situacijo zapustijo.  

Možnost 3: Naredi nekaj popolnoma drugače.  

Nobenega problema ni mogoče rešiti na isti ravni zavesti, kot je bil kreiran.  Močna 
negotovost je lahko znak, da nas je problem potisnil na novo raven zavesti. Namesto da bi  
izbrali eno ali dve opciji,  lahko stopimo vstran, v popolnoma nov način gledanja.   

Zenovski mojstri svoje študente spodbujajo, da meditirajo na kratke izreke – koane:  

“Kako zveni plosk ene dlani?” ali “Kakšen si bil videti, preden si se rodil?” 

 Mojstri vztrajajo, da študentje odgovorijo na takšna “nemogoča” vprašanja, ki namenoma 
povzročijo dvom. Zakaj? Ker je to pot, ki ji pravijo satori, izkušnja uma, ko le-ta stopi vstran, 
iz svoje običajne ravni zavesti, in prepozna svoje lastne omejitve.  

Zanimivo, najbolj mirni, srečni ljudje so vsi po vrsti doživeli neke vrste satori. Ko so se soočili 
z dvema nasprotujočima si možnostima, so ugotovili, da velja zaupati svojemu notranjemu 
glasu. Vsak je našel tudi način, da se je odmaknil od socialnega okolja, se globoko povezal s 
svojim notranjim mirom in se s tem mirom vrnil v svoje stresno življenje. 
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Praktični koraki k satoriju  

Če se soočate z izbiro, ki vas plaši, čestitke!  Vaše življenje usmerja k satoriju. Tih meditativni 
umik bi lahko pomagal. Ne morete nanj? Brez skrbi, nasprotja vas bodo sama pripeljala tja. 
Sedeli boste v tišini, brez spanja, po nekaj urah boste z rdečimi očmi strmeli v nič in ne boste 
našli zadovoljivega odgovora.  

Ko boste že skorja bolni od tega, boste dovolj motivirani, da si boste vzeli majhen dopust od 
skrbi, strahu in dvoma. Samo za nekaj minut nehajte poskušati reševati problem in se 
sprostite v zaupanju. Zaupajte procesu, svojemu pravemu jazu in višji sili, znanstveni metodi, 
katerikoli sili, v katero dovolj zaupate, da lahko vdrži ta nasprotja vsaj za nekaj časa. To je 
trenutek prepustitve, ki ji sledi revolucionarni potres.  

Ne morem vam povedati, kako in kdaj se bo pojavil vaš satori. Vse, kar lahko rečem, je, da  
ko boste trpeli med nasprotji, se sprostili, pa spet trpeli in se spet sprostili, bo rešitev prišla. 
Lahko boste zagledali rešitev, ki je ni še nihče videl. Lahko bi ugotovili, da je neodločanje tudi 
popolnoma v redu. Morda se boste osvobodili potrebe karkoli narediti, potem pa naredili 
nekaj drugega.  Možnost, ki jo boste izbrali, bo blizu ugotovitvi, da vaša frustracija ne prihaja 
iz težavne izbire, temveč zaradi načina, kako mislite, da bi morali izbirati.  

Življenje je polno težavnih odločitev in nič nam jih ne prihrani. Najtežje so res vaši osebni 
koani in povečana nasprotja so samo znak, da se bliža satori.  

Poskusi, zaupaj, poskusi, spet zaupaj in verjetno se boš počutil, da se tvoj um spreminja in 
osredotoča na novo raven razumevanja. Problem, ki te je težil, se bo nenadoma pokazal kot 
majhen košček sestavljanke, ki je že rešen. Ob njej boš zavil z očmi in se na glas zasmejal.   
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Največji izziv za coache 

 

Največja lekcija vsakega coacha je prestopiti svoj lastni ego. Ko začnemo s coachingom, si 
navadno zelo želimo pomagati klientu in smo zelo zaskrbljeni za njegov razvoj. Veliko vemo, 
imamo odlične kompetence in verjamemo vase.  

Žal nas te pozitivne kvalitete včasih celo ovirajo. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da je 
klientova želja po spremembi (ali prijateljeva, partnerjeva itn.) in odločnost veliko 
pomembnejša kot vsa vaša modrost.  

Poglejmo primer. Med vsemi mojimi klienti je eden od njih, s katerim sem preživel najmanj 
časa skupaj, naredil največji premik. Bil je menedžer velikega podjetja. Po najinem coachingu 
sem mu rekel: “Z vami sem preživel manj časa kot z drugimi klienti, a ste pokazali s svojim 
timom največji napredek.” Kaj se lahko naučimo iz te izkušnje z vami in vašim timom?” 
Zamišljeno je odgovoril: “Uspeh vaših klientov ni  odvisen le od vas. Odvisen je tudi od njih, 
ki so si izbrali delo z vami. Moja situacija je podobna. Vodim 5000 ljudi. Vsak dan si rečem: 
Uspeh podjetja ni moj uspeh. Je uspeh vseh čudovitih ljudi, ki delajo z mano.”   

Dosežki mojih klientov niso moja stvar, so njihovo delo. Razlika v njihovi odločnosti doseči 
trajno spremmemo ni stvar moje modrosti in globinskih uvidov. 

 “Gre zanje, ne zate,” je vodilo, ki mi pomaga umakniti svoj ego pri delu.  

Na primer, včasih sem navdušen ob pohvalah v velikih podjetjih in ob tem se čudovito 
počutim. Včasih ne morem verjeti, kako srečen sem.  

Zato je dobro biti hvaležen za to, za življenje, in ni treba predpostavljati, da so naši 
blagoslovi eden glavnih interesov za preostanek sveta.  

Ko se naslednjič spet počutite “pametni”, “modri” in zelo komepetentni, se spomnite:  

V coachingu ne gre za vas, temveč za kliente!   

 

 www.MarshallGoldsmithFeedForward.com 

 
 
 
 

http://www.marshallgoldsmithfeedforward.com/
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Uspeh s poslovnim coachingom 

 

Si predstavljate, da bi vam šef na letnem razgovoru predlagal: “Želim, da začnete delati s 
poslovnim coachem.”   

Kakšen bi bil vaš odziv? “Zakaj, kaj je narobe z meno0j?” ali “Super, vidim, da res verjamejo 
vame!”   

Skoraj brez izjem vodje investirajo v poslovni coaching zato, da bi bi izboljšali potencial 
posameznika, ne za to, da bi zaposleni čim prej odpravili probleme.  

Coaching ima predvsem namen  poiskati in odpraviti slepe pege in pomagati zrasti iz 
dobrega v odličnega sodelavca.  

Coaching vas pripravlja za pomembnejše vloge, pomaga okrepiti vaše darove in moč, vas 
podpira pri razvoju discipline in vam pomaga pri ustvarjanju notranjih stanj, ki so potrebna 
za uspešnost v kompleksnih situacijah 

Priložnost delati s poslovnim coachem je privilegij, ne problem.   

Kako kar največ pridobiti  iz coahcinga? 

  

1. Sprejmi dejstvo, da  je vedno prostor za rast.  
Ne dovoli, da vam ego in aroganca preprečujeta, da bi uporabili priložnosti za izboljšave. 
Tudi najboljši svetovni atleti so dosegli svoje rekorde z odličnimi coachi, ki so opazovali 
njihove dosežke in jim pomagali izboljšati tehnike. Tudi v poslu imamo enake potrebe in 
priložnosti.  
 
2.Uporabi začetniški um.  
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Ta koncept je sposojen pri budistih, a  opisuje, kako damo na stran vnaprejšnej ideje in smo 
odprti za nove. Brez začetniškega uma postane učenje težavno, in se začneš boriti proti sebi. 
  
3. Prepoznaj vlogo coacha, ki ni ponujanje odgovorov ali delo namesto tebe.  
Coach je tukaj, da opazuje, sprašuje, te izziva. Delo na spremembi čaka tebe.  
  

4. Sprejmi dejstvo, da  uspeh pomeni spremembo tvojega vedenja.  

Vsi razumemo, kako težko je včasih spremeniti svoje vedenje. Kako vam gre  z dieto ali 
programom fitnesa? Vsi imamo novoletne zaobljube. Še vedno kadite?  
Ne glede na temo, je sprememba  lastnega vedenja navadno težavna. Coaching deluje le, 
če vztrajate pri spremembi, prilagodite ali spremenite staro vedenje ali dodaste nekaj 
novega, če je to potrebno.   

 

 

5. Sprejmi, da potrebuješ pomoč.  
V najbolj uspešnih coachingih je klient odprt do svojih sodelavcev, govori neposredno o tem 
razvoju in mnogi prosijo tim za podporo. S tem postanete dober model učenja za druge. 
Seveda jih potrebujete tudi, da  lahko preverite, ali ste bili uspešni. 

6. Najbolj znani svetovni poslovni coach Marshall Goldsmith je plačal osebo, ki ga je vsak 
dan poklicala in mu postavila 32 vprašanj glede njegovih dosežkov. Ta oseba ga je spraševala 
z Marshallovimi lastnimi vprašanji. 

Tudi vi lahko prosite pomembnega drugega ali kolega, ki ga cenite, da vam postavlja 
vprašanja.  

Delo s poslovnim coachem je lahko velika sprememba – za vas, ne za coacha. A coaching je zares 

učinkovit za nekoga, kdor hoče izboljšanje, kdor je pripravljen poslušati in se spreminjati.  

Življenjski coachi so pogosto močnejši, kot si predstavljamo. Obvladajo nekaj orodij in 
tehnik, pomagajo klientom doseči uspeh in zdravje.  
Najpogostejše tehnike, ki jih uporabljajo, so: 
 
1. Odprta vprašanja  

Ena njihovih najboljših strategij je postavljanje odprtih vprašanj namesto vprašanj, ki 
dopuščajo le omejeno število odgovorov. To pomaga klientu vstopiti na nova področja, kjer 
še ni bil.  

2. Vizualizacija  

Vizualizacija je praksa zelo uspešnih ljudi, s katero lažje dosežemo cilje. Je proces žive 
imaginacije, s katero si predstavljamo življenje, kakršno si želimo.  
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3. Pozitivne afirmacije 

Ena najboljših tehnik za spremembo so pozitivne afirmacije.   Te so lahko preproste, kot npr. 
“Uspešen sem pri vsem, kar počnem,” ali podrobne in specifične, kot npr. “Zaslužim 500 000 
na leto.” 

4.  Sprememba zaznave  

Večina  časa, ko občutimo stres, se to ne dogaja zaradi dogodkov, ki se dogagjajo, temveč 
zaradi naše zaznave. Naše misli lahko delujejo proti nam samim, okrepijo probleme, 
namesto da bi delale za nas.  

6. Sprememba miselnega fokusa  

Takoj se lahko počutimo bolje, če se osredotočimo na nekaj, kar imamo radi, kot na stvari, ki 

niso prijetne. Če spremenimo svoje misli in občutke in se osredotočimo na stvari, zaradi 

katerih smo srečni,  se bomo kmalu tako tudi počutili. Coachi pomagajo prelomiti čustvene 

navade in misli, ki omejuejo.  

7. Hvaležnost.  

 

 Ena najmočnejših navad je sposobnost spremeniti življenje v prakticiranje hvaležnosti.  
Ljudje, ki vedno iščejo stvari, ki jih cenijo, in spregledajo stvari, zaradi katerih se navadno 
pritožujemo, izkušajo višje ravni radosti in sreče v vsakdanjem življenju. 

8. EFT  

Tapkanje je pogosto uporabljena alternativa tradicionalni akupunkturi, kjer določene 
energetske točke tapkamo, dokler niso odstranjena boleča čustva. Ta metoda je tako varna 
kot naravna in preizkušena pri mnogih različnih uporabnikih.  

9. Kognitivni vedenjski coaching 

Ta oblika coachinga pomaga klientom spremeniti njihove miselne vzorce, ki se potem kažejo 
v srečnejšem in bolj zdravem življenju. Logika za tem pristopom je, da je negativno mišljenje 
naučeno in se ga lahko tudi odučimo. Coach torej pomaga klientu nadomestiti njegove 
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neracionalne, negativne misli s pozitivnimi, spodbudnimi. Ta metoda je pomagala mnogim 
pozdraviti depresijo, fobije in izboljšati samopodobo.  

Vse te metode dajejo coachu močno pozicijo, da pomaga klientom transformirati življenje in 
izpolniti sanje. Vsak coach ima svoj enkraten nabor posebnih orodij in veščin. Ko jih 
uporablja, postane pot iz neugodne situacije možna in dosegljiva. 

NLP je seveda ena najbolj vsestranskih metod za coaching, vendar o njej posebej na tem 
mestu ne bomo pisali, ker je predmet drugih tem in člankov.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.huffingtonpost.com/entry/joel-mchale-north-carolina-hb2_us_570a424ce4b0142232493f1a
http://www.huffingtonpost.com/entry/joel-mchale-north-carolina-hb2_us_570a424ce4b0142232493f1a
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VPRAŠALNIK ZA (SAMO)COACHING 

Za učinkovito delo s klienti je pomembna analiza sedanjega stanja,  strategija dobro 

postavljenih ciljev in energija navdušenja, strasti in  občutek smisla, ko so cilji povezani  z 

vrednotami. Spodnji vprašalnik pomaga klientu (in vam) hitro prepoznati smiselne cilje in se 

zanje motivirati. Je učinovito orodje coachinga in samocoachinga.   

 

 

 

 

 

 

KAJ NATANČNO HOČEŠ? 

• Izberi eno področje.  

• Kaj vse te moti? Naštej na levo polovico lista.  

• Vprašaj se: KAJ HOČEM? Zapiši v desno kolono. 

•Prečrtaj temo na levi, s čimer si preusmeril pozornost na to, kar hočeš.  

 

     ZAKAJ TI JE TO POMEMBNO? 

• Kako občutiš navdušenje ob tem, kar si želiš? 

 

  KAKO SE HOČEŠ POČUTITI OB TEM? 
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Čuječnost 
 

Mnogi med nami smo  ob ugotovitvi, da misli obvladujejo naše življenje, prišli do pojma 
čuječnosti. Prvo darilo, ki nam ga ponuja, je presenetljiva preprostost dejstva, da pri tem 
sedimo in nič ne delamo,  s čimer doživimo trenutek miru. Nismo več sužnji svojih misli, saj 
jih opazujemo, kako prihajajo in odhajajo, nobene se ne oklepamo. To je videti, kot bi stali 
pred velikim pralnim strojem in opazovali oblačila, ki se vrtijo v njem. Obačil ne prijemamo, 
ne segamo v stroj, le opazujemo, kaj se dogaja v notranjosti.   

Ko si pridobimo mir in prostor, začnemo ostriti svojo koncentracijo. Lahko  se osredotočamo 
na nek objekt, na težavo pri delu ali na cesto, po kateri se peljemo. 

Mir in osredotočenost sta veliki prednosti, a čuječnost se ne konča tu, kajti razvijemo mir in 
fokus, hkrati pa širše zavedanje.  

Pozornost pri prehranjevanju je na primer  dobra vaja za čuječnost. Pozorni smo na to, kaj 
nosimo v usta – na okus, vonj, teksturo, na žvečenje hrane. Ko to razširimo na okolje in kaj 
nam hrana pomeni – čustveno, fizično, ekonomsko, socialno – smo v stanju zavedanja.  

Umirejno stanje je tisto, kar nam dovoli videti, kako deluje um in v kakšnem odnosu smo z 
njim. Zavedanje prisotnosti v tem trenutku pomeni  razširitev v občutek dobrega počutja. 
Mir v tem trenutku ne pomeni, da sprejemamo status quo. Zavedanje istočasno kreira 
sprejemanje in motivacijo za spremembo.  Zavedanje ni nekaj, kar dosežemo z meditacijo. 
Čuječnost je že tukaj, je del človeške narave, je natančno in živo, večstransko in bogato. 
Obstaja več načinov, kako ga lahko opišemo.  

Začnete lahko s preprosto vajo. Sedite vzravnano in 5-10 minut usmerite vso pozornost na 
dihanje. Nežno usmerite svojo pozornost na dihanje, medtem ko vaš um potuje naokrog. 
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Notranji prostor 

Preprost primer moči naše notranje realnosti je film. V temnem prostoru gledamo podobe, 
ki ustvarjajo značaje. Občutimo sočutje, jezo, privlačnost, ljubezen ... za ljudi, ki sploh ne 
obstajajo.   

Naše telo ustvarja zaznavo zunanjega sveta  in občutke ob tem.  Tako nas npr. vonj 
določenega peciva spomni na kuhinjo stare mame, na toplino in vse lepe stvari, povezane z 
njo. Praskanje z nohti po vratih nas verjetno draži.  

Težimo k temu, da razmišljamo o čustvih, a v resnici jih občutimo skozi telo. Ko smo 
prestrašeni, nas stisne v grlu, val sprostitve se razširi po telesu, ko nas nekdo objame.  
Notranje zavedanje pomeni prepoznati svoje misli in čustva, ko se ta pojavijo. Zavedamo se 
tudi, kako barve sveta vplivajo na naše razpoloženje. 
 Naše notranje čustveno življenje je s tem pestro in bogato.   
 
Na  mestnem avtobusu v New Yorku se je zgodilo nekaj zanimivega. Pozno poplodne je bil 

napolnjen z utrujenimi ljudmi, ki so se vračali z dela.  Dva moška sta se prerekala, ker je eden 

stopil na nogo drugemu. Noseča ženska je stala, a nihče ji ni ponudil sedeža. Prikriti bes je bil 

v zraku.  

 

Na postaji je šofer ustavil, se obrnil k potnikom in rekel:  "Ljudje, vem da je za vami naporen 

dan in ste utrujeni. Nič ne morem storiti glede vremena in prometa, a nekaj le lahko 

naredim. Ko boste izstopali, bom vsakemu segel v roko. Ko izstopite, sputite vse svoje 

tegobe v mojo dlan. Prav?”  

Ne nosite  nocoj  s seboj svojih problemov domov svojim družinam. Pustite jih tukaj pri 

meni. Moja pot se nadaljuje ob reki Hudson, in kasneje se bom ob njej ustavil, odprl okno in 

stresel vse vaše tegobe v vodo. Ste za to?    Njegova čarovnija je delovala. Na naslednji 

postaji je ponudil roko in en za drugim so izstopajoči potniki pustili svoje nadloge v voznikovi 

dlani. Nekateri potniki so se nasmihali, nekateri so imeli rosne oči, a vsak je to naredil. 

Voznik je ponavljal ta ljubeznivi ritual na vsaki postaji, vse do reke.   

Včasih je težko biti človeško bitje. Včasih imamo slabe dneve. Izgubljamo delo, denar, 

prijatelje, zaupanje in ljubezen.  V medijih beremo o strašljivih novicah. Včasih ne vemo, kje 

v temačnih časih videti svetlobo.  

Kaj če ste ta svetloba vi? Kaj če vi lahko vnesete luč v temačne situacije? 

To nam je sporočil voznik avtobusa.  Lahko smo tu – vsak trenutek. Ta moški ni bil “veliki 

igralec”, duhovni voditelj, guru ali medijski človek. Bil je le voznik avtobusa, eden od 

“neopaznih” ljudi v naši bližini. A  imel je resnično, (ne namišljeno) moč, ki jo je uporabil na 

čudovit način.  

Morda ne moremo končati svetovnih vojn, nadzirati prometa, vremena ali vplivati na 

globalno segrevanje.  A vedno lahko ponudimo prijazno dlan, prisluhnemo, smo velikodušni 
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in potrpežljivi.  To je edini način, da svet lahko ustvari velike spremembe.: eno majhno dejanje na 

poti k reki. 

(po   Elizabeth Gilbert: Big Magic) 
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                               Kaj je novega pri nas? 

     

                                
  

  NAPOVEDUJEMO: 
   
 6. 5. 2016:  KULTURA POVRATNE INFORMACIJE: POHVALA IN KRITIKA, (3-urna delavnica) 

Ljubljana, Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44 d       NOVO! 

Ste vedeli, da  je 12,20 % zaposlenih v zasebnem sektorju vedno pohvaljenih za svoje dosežke,   

19,51 % pogosto, 21,95 % občasno, 34,15 % redko in 12,2o % nikoli?   V javnem sektorju so 

vedno pohvaljeni  5,40 %, pogosto 24,13 %, 32,06 % občasno, 30,48 % redko in 7,94 % nikoli. 

Zaposleni v javnem sektorju so torej pogosteje pohvaljeni kot zaposleni v zasebnih podjetjih. 

 

 NLP DIPLOMA, začetek 7. 5. 2015  (Ljubljana, Žalec)    NOVO! 

 DOBRODOŠLI V 21. STOLETJU: ALI GOVORITE JEZIK SVOJIH STRANK?  NOVO!    

4-urna praktična delavnico o socialnih medijih z uporabo NLP-ja z Zalo Bricelj, Ljubljana 

 

Vabljeni tudi na poslovni, osebni  in limbični coaching. Imamo bogate 

izkušnje  ne le v usposabljanju coachev, temveč tudi v poslovnem in 

osebnem coachingu.  

 

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.sledi.si/kultura-konstruktivne-kritike.html
http://www.sledi.si/nlp-diploma.html
http://www.sledi.si/naro269ilo.html
http://www.sledi.si/

