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POVZETEK  

 

V magistrskem delu se ukvarjam z vprašanjem, kako integrativni model koučinga vpliva 

na osebni razvoj. Delo izhaja iz teoretičnih izhodišč narativnega koučinga, koučinga 

nevrolingvističnega programiranja (NLP) in sinergetskih generičnih načel teorije o 

kompleksnosti. V delu opredelim model narativnega in NLP koučinga glede na šest meril: 

temeljne značilnosti in predpostavke, načela in proces, cilji in naloge v procesu, 

kompetence, lastnosti in vloga kouča, intervencije in merila uspešnosti procesa. 

Osredotočim se na primerjavo modelov, tako da modela podrobno opišem in ju primerjam 

med sabo. S prepoznavanjem stičnosti in različnosti pripomorem k boljšemu razumevanju 

lastnosti obeh modelov, kar daje podlago za uporabo obeh pristopov v praksi. V 

empiričnem delu s študijo petih primerov analiziram uporabo intervencij ter po generičnih 

načelih sinergetike razčlenim dobesedni zapis petih srečanj koučinga, in sicer od vsakega 

klienta po enega, tistega, ki je najbolj reprezentativen glede na uporabo intervencij in 

pomen, ki ga je imel za potek koučing procesa. Namen empiričnega dela je bil ugotoviti, 

kako koučing vpliva na različna področja osebnega razvoja klientov (samopodoba, odnosi, 

šolanje in poklic); kateri so ključni elementi procesa koučinga, ki povzročijo spremembe in 

premike v osebnem razvoju klienta; katere značilnosti in intervencije narativnega in 

pristopa NLP koučinga vplivajo na doseganje učinkov v analiziranih procesih ter kaj o 

komunikaciji v analiziranih dokumentih razgrne sinergetsko kibernetska analiza. 

Uporabljena je bila kvalitativna metoda analize zbranega gradiva iz srečanj koučinga kot 

študija petih primerov ter evalviranje procesa s strani klientov in kouča. Zbrani podatki so 

omogočili analizo procesa posameznikovega razvoja v procesih soustvarjalnega koučinga 

v integrativnem modelu. Odgovori na raziskovalna vprašanja kažejo, da je integrativni 

model narativnega in NLP koučinga z upoštevanjem sinergetičnih generičnih načel 

učinkovit in celovit pristop k osebnemu razvoju. Vseh pet klientov je namreč izboljšalo 

samopodobo, odnose z bližnjimi in postali so učinkovitejši v službi ali šoli. Spremembe in 

premike v osebnem razvoju klientov je povzročilo mnogo dejavnikov, med katerimi je 

najpomembnejši odnos zaupanja med klientom in koučem ter narativne in NLP 

intervencije v kombinaciji z upoštevanjem sinergetičnih generičnih načel. Ugotavljam, da 

integrativni model prispeva k zavestnemu osebnemu razvoju klientov, saj se vsi trije 

pristopi prepletajo in postanejo zato še bolj učinkoviti, kot bi bil vsak sam. 

 

KLJUČNE BESEDE: NLP koučing, narativni koučing, sinergetika 

 

ABSTRACT 

 

The present paper deals with the question how coaching influences personal development. 

It is based on theoretical principles of narrative and neurolinguistic coaching and the 

synergetic generic principles of theory of complexity. The narrative and NLP coaching 

model is described considering six criteria: basic features and assumptions, principles, 

goals and tasks in the coaching process, competences, skills, features and role of the coach, 

interventions and criteria of success of the process. It focuses on the comparison of 

similarities and differences of narrative and NLP model, as they are described and 

compared in detail. By indentifiying their similarities and differences the understanding of 

their characteristics is deepened, which gives us the basis for the implementation of the 

models in practice.  

In the empirical part the study case of five processes reveals the usage of interventions. 

The verbatims of the most typical sessions are analysed according to the synergetic generic 

principles. The purpose of the empirical part is to discover the impact of coaching on 
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various areas of personal development of the clients (self-esteem, relationships, education 

and work). Furthermore, it shows the key elements, characteristics and interventions of 

coaching process, which contribute to the changes and shifts in the personal development 

of the clients. Moreover, in the empirical part I deal with the question which characteristics 

and interventions of narrative and NLP coaching contribute to the effects of coaching and 

what the synergetic analysis of verbatim shows about the process of the clients' personal 

development. Qualitative method of analysis of coaching sessions is applied as five study 

cases as well as the evaluation of the processes by clients and coach. The assembled data 

contributes to the analysis of clients' personal development in the processes of co-creative 

coaching in integrative model. Research reveals that the integrative model of narrative, 

NLP coaching  and synergetic generic principles present the effective and holistic approach 

to personal development. Namely, all five clients have improved their self-esteem, 

deepened close relationships and they have become more efficient at work or in school.  

Changes and shifts in their development have been caused by many factors. However, the 

crucial one is the trustworthy relationship between the coach and the client and also the 

narrative and NLP interventions applied according to the synergetic generic principles. In 

conclusion, the integrative model contributes to the conscious personal development, as all 

three approaches are intertwined and are therefore even more efficient than each of them 

separately.  

 

 

KEY WORDS: NLP coaching, narrative coaching, synergetics 
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UVOD 

 

Temo koučing za osebni razvoj sem si izbrala, ker sem med podiplomskim študijem 

supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja ugotovila, da mi je koučing od vseh 

obravnavanih pristopov najbolj blizu. Pri individualnem delu z učenci v kontekstu pouka 

angleščine, še posebej v okviru prostega pogovarjanja v tujem jeziku, so postopoma in 

spontano prišle v ospredje teme iz osebnega polja učencev. Zato sem v soglasju z njimi 

prvine koučinga, o katerih sem se učila in brala, prenesla v delo z učenci, ki so tako postali 

klienti v procesih koučinga. Sprva sem uporabljala tehnike NLP in narativnega koučinga, a 

sem v iskanju celovitejšega pristopa v procese vnesla sinergetična generična načela, ki 

izhajajo iz sistemskih teorij o kompleksnosti in mi predstavljajo celostni pogled na osebni 

razvoj.  

 

Po definiciji Mednarodne zveze koučev (International Coach Federation – ICF, 2010) je 

koučing interaktiven proces, ki pomaga posameznikom, podjetjem in organizacijam, da 

dosežejo hitre in odlične rezultate z uporabo tehnik, ki vodijo do osebnega razvoja; slednji 

je eden od ciljev, ki jih koučing zasleduje. Kouč s poslušanjem in postavljanjem vprašanj v 

procesu omogoči, da klient sam najde najboljše rešitve zase. Van Kessel (2010) navaja, da 

je pomen koučinga v namernih učinkih, ki jih povzroča (povečana učinkovitost s pomočjo 

usmerjenega učenja in uresničevanja potencialov), v načinu dela (umetnost in spretnost 

postavljanja raziskovalnih vprašanj) ali v z dogovorom formaliziranem odnosu med 

koučem in klientom, ki mu pomaga dosegati osebne in strokovne cilje ter izboljševati 

različne vidike življenja.  

 

Koučing (van Kessel, 2010) se pojavlja na mnogih področjih, od športa, izobraževanja, 

osebnega življenja, do življenja na delovnem mestu. Pogosto je klient koučinga direktor 

podjetja, poslovodja, vodilni upravni delavec ali vodja tima, ki se v koučing vključi z 

namenom, da bi dosegel svoje poklicne in poslovne cilje, povečal svojo delovno 

učinkovitost in se strokovno razvijal. Vendar se je koučing razširil na polje osebnega 

razvoja, kjer pomagajoči (kouč) s klientom izboljšuje raznolike vidike osebnega in 

strokovnega življenja. Na ta način se koučing približa psihološkemu in psihosocialnemu 

svetovanju, zato zanj veljajo teorije svetovanja in svetovalni pristopi. Osrednji cilj 

koučinga, ki ga opisujem v nalogi, je tako osebni razvoj klienta.  

 

Scaife (2010) zapiše, da sta osebni in strokovni razvoj neločljivo povezana, da se osebne 

kvalitete (smisel za humor, toplina, sposobnost asertivnosti), vrednote in prepričanja, 

načini čustovanja in vedenja prepletajo z lastnostmi, ki opredeljujejo strokovnjaka. Način, 

kako strokovnjak pristopa k svojemu delu, je izraz tega, kdo on je kot oseba. Bistvene 

prvine osebnega razvoja Mearns (v Scaife, 2010) opredeli kot pripravljenost soočati se s 

svojimi strahovi, razumeti sebe in raziskati svojo preteklost ter kot pripravljenost 

raziskovati in eksperimentirati s sabo, tvegati in se lotevati stvari na drugačen način, se 

učiti soočanja. Cilji osebnega razvoja so tako povečanje samozavedanja in 

samopoznavanja na področjih strukture jaza, odnosov, dela in učenja. Scaife poudarja, da 

je osebni in strokovni razvoj nenehen proces učenja o sebi in svojem delu.  

 

V teoretičnem delu najprej opredelim pojem koučinga. Narativni koučing in NLP koučing 

orišem glede njunih temeljnih značilnosti in predpostavk. Modela primerjam, primerjave 

skiciram v tabelah in raziščem stičnosti in različnosti med modeloma. V nadaljevanju 

osvetlim koučing prek osmih sinergetskih generičnih načel (Schiepek et al. 2005 a, 

http://www.coachfederation.org/
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Schiepek 2008 v Šugman Bohinc 2011) ter podam temeljno razumevanje sinergetike v 

povezavi s koučingom. 

 

Narativni koučing (Drake, 2009) predpostavlja, da se prek zgodb o sebi, o dogodkih iz 

življenja in o svetu dogaja rast, razvoj odnosov in izražanja sebe. Klient prepozna, kako 

zgodbe oblikujejo njegovo identiteto in vedenje na zavedni in nezavedni ravni ter oblikuje 

nove zgodbe o tem, kakšen želi biti in kako bi rad deloval v svetu. Zato je narativni 

koučing holistični pristop, ki klientom pomaga, da najprej spremenijo zgodbe o sebi, 

drugih in življenju ter pozneje spremenijo tudi svojo vsakodnevno realnost (Drake, 2011). 

Osnove NLP koučingu sta postavila lingvist John Grinder in nevroznanstvenik Richard 

Bandler (Starr, 2003). NLP koučing se zato nagiba bolj v smer vedenjsko kognitivnega 

terapevtskega pristopa. Ključne značilnosti NLP koučinga opiše McDermott (2001), ki 

navaja, da NLP ustvarja sodelujoč odnos. Ta je temelj za klientove dosežke in povečano 

učinkovitost, kar je po NLP-ju najpomembnejša prvina tega procesa. Že od samega začetka 

so praktiki NLP-ja usmerjeni na to, kar deluje, kar klientom prinaša rezultate – navzven v 

obliki merljivih dosežkov in navznoter v miselnem in čustvenem svetu. Modela se precej 

razlikujeta glede intervencij. Narativne (narativni diamantni model poslušanja; 

usmerjanje klienta prek štirih kanalov – misli, čuti, bodi, delaj; sistematično in poglobljeno 

analiziranje vodilnega elementa in ključne metafore zgodbe), ki jih narativni kouč 

uporablja v skladu s spoznanji o navezanosti, čuječnosti in prisotnosti. NLP pa z ekološkim 

vidikom preverja učinke spremembe vedenja in delovanja na celotni sistem, v katerega je 

klient vključen, preden se sprememba dejansko zgodi. Do nje pride z uporabo specifičnih 

intervencij (sidranje, asociiranost in disociiranost, intervencija Walt Disney, modeliranje, 

intervencija spreminjana omejujočih prepričanj, intervencija telesnega spomina, 

intervencija osebne integracije). (Wehrle, 2010) Narativna intervencija zavedanje in 

preokvirjanje zgodb je stična z NLP intervencijo preokvirjanja, narativno postavljanje 

vprašanj pa z NLP intervencijama določanje ciljev in analiza osebne časovne črte (Drake, 

2012 in Schwarz, 2005). 

 

V nadaljevanju uporabim sinergetski spoznavnoteoretski okvir. Sinergetika je 

transdisciplinarna znanost o spontanem porajanju novih vzorcev samoorganiziranosti 

sistema (Šugman Bohinc, 2000), veda o součinkovanju. Sinergetski metateoretični jezik 

uporabim za proučevanje procesov samoorganiziranja klienta v procesu koučinga in pri 

analizi komunikacije med klientom in koučem, ki v klientu sproži uvide in aktivira moč za 

spremembo, ki je soustvarjena (Foerster, 1994). Analiziram sinergetsko vlogo kouča, ki 

ustvarja okoliščine, v katerih se lahko klient spontano začne spreminjati in ki so dovolj 

spodbudne in energizirajoče, da lahko klient tvega premik v neznano in spremembe 

(Šugman Bohinc, 2011). Spoznanja, ki jih Šugman Bohinc (1997) razvija za socialno delo, 

prenesem na polje koučinga, kjer se prav tako srečujemo z osebnimi teorijami, pogledi, 

prepričanji in z jezikom, ki konstituira in vzdržuje sebe, lastno življenjsko zgodbo in našo 

resničnost. Tako kouč kot klient sta v procesu koučinga soudeležena s svojima osebnima 

zgodbama (Šugman Bohinc, 1998). Tudi zato so spoznanja kibernetike – znanosti o 

komunikaciji in učinkoviti kontroli v smislu samouravnavanja (Wiener v Šugman Bohinc, 

2005) – II. reda tista, ki nas spominjajo, da smo vsi udeleženci v sistemu predvsem 

opazovalci in opisovalci samih sebe in svojega mesta v sistemu, s katerega pojasnjujemo 

dogajanje v sistemu. Ključni pojmi pri epistemologiji kibernetike II. reda so krožnost, 

samoopisovanje, samoopazovanje, razlikovanje in interpretiranje, zaznavanje in 

spoznavanje, upoštevanje konteksta spremembe in povratne informacije. Hermenevtično 

naravnani kouč (po Šugman Bohinc, 2005) se uči razumeti klientovo razumevanje, da bi v 
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tem referenčnem okviru skupaj s klientom razvijal nove analogije in učinkovite 

spremembe v dogovorjeni smeri.  

 

Schiepek (Schiepek et al. 2005 a, Schiepek 2008 v Šugman Bohinc, 2011) navaja osem 

sinergetičnih generičnih načel: 1. ustvarjanje razmer za (odnosno) stabilnost, 2. 

razlikovanje vzorcev sistema, s katerim delamo, 3. upoštevanje in krepitev občutka 

smiselnosti procesa sprememb, 4. razlikovanje nadzornih parametrov in omogočanje 

energiziranja, 5. prispevanje k destabilizaciji, prekinitvi neuspešnih vzorcev, 6. 

upoštevanje kairósa – časovne usklajenosti med ravnanjem pomagajočega in procesom 

klienta, 7. omogočanje prekinitve simetrije med starimi in novimi vzorci in 8. prispevanje 

k ponovni stabilizaciji in integraciji novih vzorcev. Koučing proučim prek teh osmih načel, 

saj ga prepoznam kot proces soustvarjalne pomoči, za katerega so ta načela uporabna in 

veljavna. Na koncu pozornost posvetim komunikaciji in odporom, ki se pojavljajo tudi v 

procesih koučinga.  

 

Pomen raziskave in dobljenih rezultatov je izboljšati življenje klientov, jih opolnomočiti 

pri samoorganizaciji življenja, izboljšati samopodobo, prepoznavati vire moči, razvijati 

notranjo motivacijo in razviti osebne strategije pri soočanju s strahovi. 
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PRVI DEL: TEORETSKE OSNOVE IN IZHODIŠČA 

 

I. DEL: MODEL NARATIVNEGA IN NLP KOUČINGA 

 

1. KAJ JE KOUČING?  

 

Po definiciji Mednarodne zveze koučev (International Coach Federation – ICF) je koučing 

interaktiven proces, ki pomaga posameznikom, podjetjem in organizacijam, da dosežejo 

hitre in odlične rezultate na vseh področjih življenja. Kouč s poslušanjem in postavljanjem 

vprašanj v procesu omogoči, da klient sam najde najboljše rešitve zase brez ponujanja 

nasvetov in dajanja receptov. (www.coaching.si) 

Etimološko koučing izhaja iz angleške besede coaching. Izvor glagola »to coach« se 

nanaša na »pripeljati pomembno osebo z mesta, kjer se nahaja, tja, kamor si želi priti«. 

Sprva so bili kouči podporni konzultanti in zasebni tutorji, ki so študente vodili skozi študij 

in učenje, torej akademski kouči. Kasneje se je dejavnost koučinga prenesla na šport in tudi 

širše, na področja, kjer se izboljšuje učinek izvajalcev. Zato je definicij koučinga mnogo. 

Kot pomembno ocenjujem spoznanje, da je koučing primeren za posameznike, ki nimajo 

klinično pomembnih težav z duševnim zdravjem ali neobičajno visokega nivoja stresa. 

Oče koučinga W. Timothy Gallwey je v svoji prvi knjigi Notranja igra tenisa iz leta 1974 

opisal bistvo koučinga: igralce tenisa je treniral s postavljanjem odprtih vprašanj namesto s 

popravljanjem njihovih napak, kar se je pokazalo za zelo uspešno. Sledil je predpostavki, 

da človek pride na svet z vsemi potenciali, ki jih je potrebno samo še razviti v primernem 

in spodbudnem okolju. Ni želel poučevati, ampak pomagati učiti se, zato ni dajal navodil, 

temveč je spodbujal k učenju z lastno izkušnjo. (www.svetovanjeincoaching.si) 

Koučing je torej mlada veja pomoči ljudem, zato še ni podkrepljena s teorijami in 

empirično zbranimi podatki. Opredeljuje se kot eklektična mešanica konceptov in metod. 

Pogosto je prikazan kot industrija dobrega razpoloženja, usmerjen v prihodnost in v močne 

točke klienta. Rogers (2004, v Van Kessel, 2010) celo pravi, da je koučing zgolj 

preoblečeno svetovanje. Tudi sicer se v kratki predstavitvi naslanjam na Van Kessla (prav 

tam), ki pregledno predstavi pristop, ki pridobiva na popularnosti in razširjenosti. 

Van Kessel (2010) se sprašuje, če morda koučing odpira svet čudežev, glede na to, da se 

kouči reklamirajo z laskavimi nazivi kot vsemogočni in vsestranski. V tekmovalnem in 

neprestano spreminjajočem se svetu ob soočanju s kompleksnimi življenjskimi zahtevami 

dejansko obstaja potreba po podpori v trajnem izkustvenem učenju, ki jo zadovoljuje 

koučing, ki je po britanskih raziskavah mnogo bolj učinkovit od enkratnih usposabljanj, 

seminarjev in delavnic (Van Kessel, 2010). 

 

Značilnosti koučinga se razlikujejo glede na model. Nekaj skupnih imenovalcev je: 

usmeritev na sedanjost in prihodnost (ne ukvarja se s preteklostjo), predpostavka, da klient 

že ima vse odgovore (ki jih ozavesti s koučevim postavljanjem vprašanj), usmerjenost na 

cilj (največkrat otipljivi dosežki v zunanjem svetu in subjektivno merljivi učinki v 

notranjem svetu vrednot, prepričanj, samopodobe, zadovoljstva, odnosov). 

(www.svetovanjeincoaching.si) Van Kessel (2010, str. 16) navaja, da je za koučing 

značilno, da gre za individualizirano sodelovalno aktivnost, ki je usmerjena na klienta, 

rezultat in konstruiranje rešitve in ne na analiziranje problemov. Koučing je usmerjen v 

http://www.coachfederation.org/
http://www.svetovanjeincoaching.si/
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spodbujanje stalnega samorefleksivnega učenja, kar vodi k napredku in stabilnim 

spremembam.  

 

Koučing se je uveljavil na raznolikih področjih od športa in izobraževanja do zdravja, 

osebnega življenja in kariere. Klasifikacije razlikujejo koučing pri razvoju organizacij in 

poklicnih vlog, koučing kot dejavnost poslovodnega menedžmenta, poslovni in upravni 

koučing. Zato je tudi vrst koučinga več. Van Kessel (2010) navaja ciljni, vsebinski in 

intenzivni koučing, koučing za dajanje povratnih informacij ter koučing, namenjen 

globljemu razvoju (kot na primer narativni koučing). Čad (2013) oblikuje model koučinga 

kot pomoč mladim z učnimi težavami, kot podporno intervencijsko metodo, ki nudi 

možnost sprememb. Kot pomembne elemente navaja postavljanje ciljev, načrtno 

delovanje, podporna vprašanja, opazovanje in vzdrževanje doseženega. 

 

V nalogi opisujem in primerjam narativni koučing in koučing nevrolingvističnega 

programiranja (NLP) ter se posvetim analizi rezultatov procesov v koučingu v luči 

sinergetike. Van Kessel (2010, str. 31) navaja, da čeprav se vrste koučinga med seboj zelo 

razlikujejo, jih povezujejo sledeči principi, ki so sorodni tudi superviziji: klienta se vidi 

kot sposobnega, da razpolaga z možnostmi in je zmožen reševati svoje probleme. Klient 

želi nekaj spremeniti in postati bolj učinkovit. V središču je proces: vsebino določa klient, 

kouč skrbi za proces, ki podpira klientovo vsebino. Delovni odnos med koučem in 

klientom je sodelovalen in enakopraven, saj kouč ne vrednoti klientovega vedenja. Van 

Kessel (2010) navaja, da kouč pomaga klientu pri večanju osebne učinkovitosti in 

razvijanju spretnosti, tako da postavlja prodorna vprašanja, daje povratne informacije in ne 

nasvetov. Kouč zagotavlja strukturo, vodenje, opolnomočenje in podporo, da si klient 

zastavi dosegljive cilje, da se nauči samorefleksije in da izmenjuje povratne informacije z 

drugimi. Menim, da sta si koučing in supervizija po razvojno edukativnem modelu v 

mnogočem podobna: usmerjena sta v klientov razvoj, imata edukativno, vodstveno in 

podporno funkcijo, oba uporabljata široko paleto metod in tehnik. Stičnosti med njima je 

tako več kot razlik, ki so zlasti ciljna usmerjenost koučinga na merljiv rezultat in praviloma 

individualni seting za koučing.  

 

Kot osnova prakse koučinga se uporabljajo različni pristopi (van Kessel, 2010, str. 34): 

ontološki, integrativni, psihodinamski, sistemski, behavioralni, kognitivno-behavioralni, 

razvojni, direktivni, na rešitev orientirani, model izkustvenega učenja. Prisotne so tudi 

prilagoditve terapij: realitetne, multimodalne, družinske, psihoanalitične in teorije izbire.  

 

Koučing je tesno povezan z učenjem: številni avtorji se strinjajo, da je koučing neprekinjen 

tok globinskega učenja, ki deluje transformacijsko. Zadnji cilj učenja v procesu koučinga 

je, da tisti, ki se uči (klient), na koncu internalizira učiteljsko vlogo kouča in tako postane 

svoj lastni učitelj, z drugimi besedami svoj lastni kouč. V prihodnjih podobnih situacijah 

črpa spoznanja iz že zaključenega koučing procesa. Na ta način koučing ustvarja trajno 

učenje. Spodbujanje učenja in rezultatov pa je ena od štirih ključnih kompetenc koučinga, 

ki jih definira ICF (Intenational Coach Federation – Mednarodna zveza koučev), kot 

navaja van Kessel (2010, str. 35). 
  



6 

 

2. ORIS IN PRIMERJAVA MODELOV NARATIVNEGA IN NLP KOUČINGA  

 

Narativni koučing in NLP koučing najprej orišem glede njunih temeljnih značilnosti in 

predpostavk. Modela primerjam po sledečih elementih: načela in proces koučinga, 

temeljne predpostavke, cilji in naloge v procesu, kompetence, veščine, lastnosti in vloga 

kouča, intervencije in kriterij uspešnosti. Primerjave skiciram v tabelah in raziščem 

stičnosti in različnosti med modeloma. 

 

2.1. Temeljne značilnosti in predpostavke  

 

Osrednja prvina narativnega koučinga so zgodbe, ki jih klient pripoveduje o sebi, o 

dogodkih iz življenja in o svetu. Preko zgodb se dogaja rast, razvoj odnosov in izražanje 

sebe. Drake (2009) navaja, da se klienti preko pripovedovanja začnejo zavedati svojih 

implicitnih in eksplicitnih zgodb, prepoznajo, kako zgodbe oblikujejo njihovo identiteto in 

vedenje na zavedni in nezavedni ravni. V narativnem koučingu tudi oblikujejo nove 

zgodbe o tem, kako želijo biti in delovati v svetu.  

 

Pot v procesu narativnega koučinga vodi preko odnosa med koučem in klientom. Kouč 

vzpostavi dober stik, gradi medosebno strukturo odnosa v koučingu in strukturo naracije, v 

kateri se klient varno in v celoti posveti svoji zgodbi. Kouč je strokovnjak za proces, ki 

povezuje klienta od tam, kjer trenutno je, s tistim, kar si želi postati. Pomemben element 

narativnega koučinga je razviti občutek varne navezanosti, da klient opusti potrebo po 

obrambnih mehanizmih. Pomembno je, da klient svojo pozornost preusmeri na zgodbe, ki 

ga krepijo in tako razvije večje zavedanje, pridobi več zaupanja vase, izbira bolj zavestno 

in dosega boljše rezultate.  

 

Narativni koučing po Draku (2012) v svojem temelju predpostavlja, da klienti lahko vidijo 

svoje življenje v okviru svojih zgodb in delujejo le tam, kjer jih zgodbe podpirajo. Kouč 

pomaga uvideti stare vzorce in nove možnosti glede povezovanja identitete, zgodbe in 

vedenja. Če želi klient razviti novo vedenje ali doseči nove rezultate, mu kouč pomaga 

zgraditi prenovljeno identiteto in novo zgodbo. Da lahko trajno ohrani želeno identiteto, se 

mora učiti in vztrajno ponavljati nova vedenja in nove zgodbe.  

 

Narativni pristop izvira iz humanističnih in narativnih osnov, ki so se razvile tako v 

svetovanju kot tudi v diagnostiki (narativni diskurz). Vse bolj je uporabljan v različnih 

kontekstih, od socialno pedagoške diagnostike do fenomenološkega raziskovanja.  

 

Drake (2012) navaja temeljne predpostavke narativnega koučinga: 

 

1. Zgodbe so metafore življenja 

Drake (2012) navaja, da je bistvena predpostavka narativnega koučinga, da obstaja 

povezava med načinom, kako klient vidi sebe in načinom, kako govori o svojem 

vsakodnevnem življenju in vedenju. Zgodbe so odlične metafore za ustvarjanje in 

odkrivanje povezav, saj na površino prinesejo material, ki je vir za spreminjanje vedenja.  

 

2. Razumevanje umeščenosti razširi možnosti 

Umestitev klienta v notranjih konstruktih resničnosti in v zunanjih interakcijah je ključno 

za razumevanje njegovega sveta. Klienti si neprestano pojasnjujejo in se prepričujejo o 

svoji identiteti s pozicioniranjem, zavzemanjem novega položaja v svoji zgodbi. Kouč z 
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razumevanjem in interpretiranjem pozicioniranja pomaga klientu, da poveča število 

možnosti, ki so mu na voljo. 

 

3. Konflikti v zgodbi vodijo k spremembam 

Tretja predpostavka (Drake, 2012) se nanaša na konflikte v klientovi zgodbi. Klient iz 

konflikta v svoji zgodbi črpa moč za spremembo, saj je konflikt os, na kateri se zgodba 

obrne in razreši. Namen ni le razrešitev konflikta, ampak povečanje klientove sposobnosti, 

da se sooči z močnejšimi interpersonalnimi in transpersonalnimi silami in jih preseže na 

višji ravni. Cilj narativnega koučinga je torej, da se klient premakne v jedro konflikta, 

ugotovi, kaj želi, se sooči s sabo in doseže svoje cilje s spremenjenim vedenjem.  

 

4. Kontekst določa identiteto 

Narativni koučing ne analizira preteklosti in ne načrtuje prihodnosti, temveč je osredotočen 

na dinamiko v sedanjosti, ko klient pripoveduje svojo zgodbo. Drake (2012) poudarja, da 

kouč ostaja pri tem, kar je, in se ne dotika tistega, kar bi lahko bilo. Preden lahko zgodbe, 

identitete in vedenje spremenimo, jih moramo namreč znova doživeti in spoštovati. Kouč 

zato povabi klienta, da v celoti afirmira dejansko stanje, kar je prvi korak na poti k 

spremembi. Zgodbe so pri tem pomemben vir, ker osvetlijo celotno situacijo in povezavo 

med dimenzijami identitete, zgodbe in vedenja.  

 

5. Rast se zgodi v mejnih točkah 

Klient s strategijo sestavljanja zgodbe osmisli izkušnje, opredeli identiteto in vrednote. 

Strategije delujejo predvsem na nezavedni in somatski ravni, zato je ključno, da jih klient v 

procesu koučinga ozavesti. Kouč je pozoren na neskladja v zgodbi, saj takrat klientova 

strategija ne deluje in tam je priložnost za rast. Cilj pripovedovanja zgodb je zmanjšati 

napetost, ki je nastala zaradi razlike med tem, kar se je zgodilo, in med klientovimi 

pričakovanji ter na ta način integrirati klientov svet. Pogosto je rezultat učinkovitega 

narativnega koučinga ta, da klient na novo opredeli, kaj je zanj normalno in sprejemljivo. 

 

6. Pogovor ima moč 

Zgodbe razkrijejo vrednote, nezavedne sheme in koncepte po katerih klient deluje. Da bi 

usvojil nove koncepte in dosegel nove rezultate, mora usvojiti novo identiteto in zgodbo, iz 

katere želeno vedenje izvira po naravni poti. Da bi zadržal novo identiteto, mora redno 

ponavljati nova vedenja in zgodbe, ki podpirajo nova vedenja. Ko klient uvidi omejitve v 

svoji zgodbi, se lahko od zgodbe distancira, jo vidi jasneje in na površino pridejo druge 

plasti osebnosti. Narativni koučing omogoči klientu, da preokviri in zavzame drugačno 

pozicijo glede na obstoječe zgodbe in na ta način kreira več potencialnih zgodb. 

 

7. Zgodbo povemo znova, da postane temelj za spremembo 

Klient lahko svojo zgodbo pove na novo in v tem procesu na novo poveže identiteto, 

zgodbo in vedenje z namenom, da bo drugačen in da se bo vedel in ravnal drugače. Ko se 

klientovo zavedanje o njegovih trenutno obstoječih naracijskih vzorcih, o njihovih vzrokih 

in posledicah poveča, se odprejo možnosti za nove zgodbe. Da bi se zgodil tak preskok, 

mora klient najprej razrahljati osredotočenost svoje zgodbe na preteklost ali prihodnost, da 

naredi prostor za nove zgodbe o sebi in drugih. Kouč v ta namen uporabi eksperimentalne 

in ustvarjalne intervencije, da pomaga klientu razbiti okostenele vezi, ki ga vežejo na 

vedno iste zgodbe. S tem razkrije upanja in strahove in tudi svoje tipične naracijske vloge 

in stile. Kouč na primer postavi vprašanje: »Kaj želite doseči z zgodbo, ki jo trenutno 

pripovedujete? Kaj bi morali dobiti, da bi zaključili svojo zgodbo? Za katero vrednoto 

gre?« Odgovor se skriva tam, kjer se mora klient soočiti s svojimi največjimi strahovi in 
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izzivi, odgovoriti na najbolj bistveno vprašanje, narediti najtežjo odločitev. Ko klient 

zgodbo pove znova na nov način, s tem postavi temelj za spremembo v svojem življenju. 

 

Ključne značilnosti NLP koučinga opiše McDermott (2001), ki navaja, da NLP ustvarja 

sodelujoč odnos. Ta je temelj za klientove dosežke in povečano učinkovitost, kar je po 

NLP-ju najpomembnejša prvina koučinga. Že od samega začetka so NLP praktiki 

usmerjeni na to, kar deluje, kar klientom prinaša rezultate, tako navzven v obliki merljivih 

dosežkov kot navznoter v miselnem in čustvenem svetu. 

 

NLP se ukvarja s temami, kot so izboljšanje samospoštovanja, grajenje dobrih odnosov, 

večanje možganske moči, krepitev zdravja, ustvarjanje bogastva, občutek izpolnjenosti ob 

delu, krepitev duhovne budnosti in prisotnosti. McDermott (2001) navaja, da se NLP 

koučing osredotoča na rezultat, zato tekom procesa kouč periodično zastavlja vprašanje: 

»Kaj resnično želite?« Proces in način dela kouča je v celoti prilagojen potrebam klienta, 

saj gre za individualni pristop. Kouč širi polje možnosti izbire, tako da klient začuti, da je 

on tisti, ki ima v rokah niti svojega življenja. Eksperimentiranje s tehnikami razvija 

klientovo samozavest in občutek neodvisnosti pri upravljanju z notranjimi stanji. 

 

Temeljne predpostavke NLP koučinga oriše Schwarz (2005), ki jih povzame v obliki 

desetih pravil: 

1. Ljudje se ravnamo po individualnem mentalnem zemljevidu. 

2. Najboljši zemljevid je tisti, na katerem je vrisanih kar največ poti. 

3. Vsako vedenje in delovanje temelji na pozitivnem izhodišču. 

4. Vsaka izkušnja ima svojo strukturo, ki je organizirana v sistem zgodb. 

5. Za vsak problem je rešitev. 

6. Vsak človek razpolaga z vso močjo, ki jo potrebuje. 

7. Telo in duševnost sta dela enotnega sistema. 

8. Komunikacija dobi svoj končni pomen z rezultatom. 

9. Neuspeh ni nič drugega kot povratno sporočilo. 

10.  Če nekaj ne deluje, poskusi kaj drugega. 

 

Schwarz (2005) poudari, da je ena od bistvenih predpostavk NLP-ja, da ima klient na 

razpolago vse vire, ki jih potrebuje za doseganje svojih ciljev. S tehniko modeliranja in 

drugimi NLP tehnikami klient aktivira in uporabi svoje potenciale, čeprav se jih sprva 

sploh ne zaveda. S tem je povezana tudi predpostavka, da se lahko vsakdo, ki se zares 

odloči za spremembo v svojem življenju, vključi v NLP koučing proces. NLP 

predpostavlja, da so spremembe v življenju postopne in da so realistični cilji dosegljivi 

postopoma, korak za korakom. Klient lahko doseže več kot kdajkoli prej v življenju, če ga 

kouč previdno vodi od prvega do drugega koraka. 

 

Schwarz (2005) razširi temeljne predpostavke in navaja, da NLP nudi način razumevanja 

mišljenja in vedenja sebe in drugih ter daje tehnike in orodja za spremembe v smer 

doseganja višje kvalitete in učinkovitosti. Klientu pomaga, da prepozna in preseže 

samoomejujoča prepričanja. 

 

Izhajajoč iz temeljnih predpostavk opažam, da se NLP koučing ukvarja s strukturo in 

spreminjanjem vzorcev vedenja in delovanja. Do klienta in njegove življenjske situacije je 

neobsojajoč, nudi opolnomočenje. Neuspeh vidi kot povratno informacijo in vir dragocenih 

spoznanj, kako nekaj ne deluje, in kot spodbudo za spremembo prepričanja, strategije ali 

navade.  
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Zanimivo se mi zdi, da se NLP izogiba pohvali, kajti tudi pohvala lahko omeji rast in 

razvoj polnega potenciala. Pripravljenost preizkušati nove možnosti je ključni dejavnik 

uspeha, ker vodi k odkrivanju novih načinov vedenja in k novim rešitvam, vendar lahko 

poizkušanje pomeni tudi kratkoročni neuspeh. Med NLP kouči velja ugotovitev, da ima 

oseba z najbolj fleksibilnim vedenjem največji vpliv na svoje življenje.  

 

Podobnosti in razlike modelov glede na kriterij temeljne značilnosti in predpostavke 

 

Analiza stičnosti in razlik modelov narativnega in NLP koučinga mi pokaže, da se modela 

v temelju razlikujeta glede na svoje značilnosti in predpostavke. Narativni koučing (Drake, 

2012) ponuja izhodišča, ki dajejo podlago za delo kouča; široko zajema več opcij 

njegovega narativnega delovanja. NLP koučing (Schwarz, 2005) pa med temeljnimi 

predpostavkami konkretno in ozko usmerja kouča v operativno delovanje. Nabor pravil je 

zaprtega tipa, ki spominjajo na usmeritve pozitivne psihologije. Za razliko od narativnega 

koučinga NLP koučing ne usmerja pozornosti na zgodbo, ampak išče strukturo 

specifičnega vzorca, ki klienta sili v določen način vedenja.  

 

Temeljne predpostavke obeh modelov v nadaljevanju strnjeno povzamem in s tem opišem 

zgoraj navedene zaključke. Narativni koučing (Drake, 2012) predpostavlja, da so zgodbe 

metafore življenja, zato klient spremeni zgodbo, da bi spremenil življenje. V zgodbi se 

klient pozicionira in ko to v procesu koučinga ozavesti in razume, si razširi možnosti 

izbiranja. Konflikti v zgodbi vodijo k spremembam, ker konflikt predstavlja os, na kateri se 

zgodba razreši. Najprej pa seveda klient ugotovi, kaj si želi, se sooči s sabo, zgodbo 

ponovno doživi, spoštuje in doseže svoje cilje s spremenjenim vedenjem. Kouč zato povabi 

klienta, da v celoti afirmira dejansko stanje, kar je prvi korak na poti k spremembi. Rast se 

zgodi v mejnih točkah, napetost zaradi razlike med tem, kar se je zgodilo, in med 

klientovimi pričakovanji se uporabi za integriranje klientovega sveta. Pogovor ima moč, 

ker zgodbe razkrijejo vrednote, nezavedne sheme in koncepte, po katerih klient deluje. Da 

bi usvojil nove koncepte in dosegel nove rezultate, mora klient oblikovati novo identiteto 

in zgodbo, iz katere želeno vedenje izvira po naravni poti. Da bi zadržal novo identiteto, 

mora redno ponavljati nova vedenja in zgodbe, ki podpirajo nova vedenja. Poleg tega mora 

klient najprej razrahljati osredotočenost svoje zgodbe na preteklost ali prihodnost, da 

naredi prostor za nove zgodbe o sebi in drugih. Kouč v ta namen uporabi eksperimentalne 

in ustvarjalne intervencije, da pomaga klientom razbiti okostenele vezi, ki ga vežejo na 

vedno iste zgodbe. Ko klient zgodbo pove znova na nov način, s tem postavi temelj za 

spremembo v svojem življenju. Model NLP koučinga (Schwarz, 2005) predpostavlja, da 

se ljudje ravnamo po individualnem mentalnem zemljevidu, na katerem je vrisanih kar 

največ poti. Vsako vedenje in delovanje temelji na pozitivnem izhodišču in vsaka izkušnja 

ima svojo strukturo. NLP kouči so mnenja, da za vsak problem obstaja rešitev in da vsak 

človek razpolaga z vso potrebno močjo in viri za doseganje svojih ciljev, saj sta telo in 

duševnost dela enotnega sistema, ki ga je potrebno le postopno aktivirati in uporabiti speče 

potenciale. NLP temelji na komunikaciji, učinkovitosti in doseganju realističnih ciljev, 

zato predpostavlja, da komunikacija dobi svoj končni pomen z rezultatom. Neuspeh NLP 

kouči prepoznajo kot povratno sporočilo o tem, kar ne deluje, zato daje smernice za 

delovanje v prihodnje. 

 

Vzporednico med narativnim in NLP koučem opazim tudi v tem, da noben od njiju ni 

strokovnjak na področju, na katerem klient deluje, ampak je strokovnjak za proces 

definiranja aktivnosti, ki vodijo klienta do doseganja njegovih ciljev (Schwarz, 2005) 
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oziroma povezuje klienta tam, kjer trenutno je, s tistim, kar si želi postati (Drake, 2009). 

Narativni kouč (Drake, 2012) nudi varno okolje in opolnomočenje, da klient oblikuje novo 

zgodbo, ki ga podpira v novem vedenju; narativni kouč je v procesu neobsojajoč in 

podpirajoč do klienta. Obema modeloma je skupno, da je odnos med klientom in koučem 

tisti, ki daje podlago za učinke koučinga najprej v klientovem notranjem svetu in zatem še 

v zunanjem. V narativnem modelu je celo izpostavljeno (Drake, 2011), da je ključno 

razviti občutek varne navezanosti, da klient opusti potrebo po obrambnih mehanizmih in 

svojo pozornost preusmeri na zgodbe, ki ga krepijo, saj tako izbira bolj zavestno in dosega 

boljše rezultate.  

 

Oba modela se ukvarjata s spreminjanjem vzorcev vedenja in delovanja, vendar vsak na 

svoj način. Razlika v načinih med modeloma je v njunem pristopu: narativni koučing 

(Drake, 2009) je holističen pristop, ki pomaga klientom, da najprej spremenijo zgodbe o 

sebi, drugih in življenju ter kasneje spremenijo tudi svojo realnost. NLP model pa ponuja 

širok spekter direktivnih intervencij, ki reprogramirajo klientov način odzivanja in 

doživljanja, z namenom povečanja učinkovitosti njegovega delovanja, ki se meri v obliki 

doseganja ciljev (McDermott, 2001).  

 

TABELA 1: Stičnosti in razlike modelov narativnega in NLP koučinga glede na kriterij 

temeljne značilnosti in predpostavke 

 

Stičnosti in 

različnosti 

Narativni koučing NLP koučing 

Temeljne 

predpostavke: 

1. Zgodbe so metafore življenja. 

2. Razumevanje pozicioniranja 

razširi možnosti. 

3. Konflikti v zgodbi vodijo k 

spremembi. 

4. Kontekst določa identiteto. 

5. Rast se zgodi v mejnih točkah. 

6. Pogovor ima moč. 

7. Zgodbo povemo znova, da 

postane temelj za spremembo. 

 

 

1. Ljudje se ravnamo po 

individualnem mentalnem 

zemljevidu. 

2. Najboljši zemljevid je tisti, 

na katerem je vrisanih kar 

največ poti. 

3. Vsako vedenje in delovanje 

temelji na pozitivnem 

izhodišču. 

4. Vsaka izkušnja ima svojo 

strukturo. 

5. Za vsak problem obstaja 

rešitev. 

6. Vsak človek razpolaga z 

vso potrebno močjo. 

7. Telo in duševnost sta dela 

enotnega sistema. 

8. Komunikacija dobi svoj 

končni pomen z rezultatom. 

9. Neuspeh je le povratno 

sporočilo. 

10.  Če nekaj ne deluje, poskusi 

kaj drugega. 

Stičnost modelov: 

vloga kouča 

Kouč je strokovnjak za proces, zato 

nudi varno okolje in 

opolnomočenje, da klient oblikuje 

novo zgodbo, ki ga podpira v 

Kouč je strokovnjak za proces 

definiranja aktivnosti, ki vodijo 

klienta do doseganja svojih 

ciljev. 
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novem vedenju ter povezuje klienta 

od tam, kjer trenutno je, s tistim, 

kar si želi postati. 

Stičnost modelov: 

odnos med 

klientom in 

koučem 

V odnosu klient razvije občutek 

varne navezanosti, zato opusti 

potrebo po obrambnih mehanizmih 

in svojo pozornost preusmeri na 

zgodbe, ki ga krepijo, tako izbira 

bolj zavestno in dosega boljše 

rezultate.  

Sodelujoč odnos med klientom 

in koučem je temelj za 

učinkovitost procesa. 

Razlika med 

modeloma: 

značilnosti 

predpostavk 

Predpostavke so izhodišča, ki dajejo 

podlago za delo kouča. Široko 

zajema več opcij narativnega 

delovanja. 

Predpostavke konkretno in 

ozko usmerjajo kouča v 

operativno delovanje. Zaprt 

nabor pravil. 

 

Razlika med 

modeloma: 

lastnosti pristopov 

Holistični pristop, ki pomaga 

klientom, da najprej spremenijo 

zgodbe o sebi, drugih in življenju 

ter pozneje spremenijo tudi svojo 

realnost. 

Direktiven pristop, ki ponuja 

širok spekter intervencij, ki 

reprogramirajo klientov način 

odzivanja in doživljanja, z 

namenom povečanja 

učinkovitosti njegovega 

delovanja, ki se meri v obliki 

doseganja ciljev.  

Razlika med 

modeloma: kouč 

usmerja pozornost 

na: 

Pozornost usmerja na strukturo 

zgodbe. 

Pozornost usmerja na vzorec 

vedenja. 

Razlika med 

modeloma: 

temeljne 

značilnosti 

procesa 

Preko zgodb o sebi, dogodkih iz 

življenja in svetu se dogajajo rast, 

razvoj odnosov in izražanje sebe. 

Klient prepozna, kako zgodbe 

oblikujejo njegovo identiteto in 

vedenje na zavedni in nezavedni 

ravni ter oblikuje nove zgodbe o 

tem, kako želi biti in delovati v 

svetu.  

Najpomembnejša prvina 

procesa je povečana klientova 

učinkovitost in njegovi rezultati 

v obliki merljivih dosežkov in 

sprememb v miselnem in 

čustvenem svetu. 

Razlika med 

modeloma: 

razumevanje 

klientovih virov 

in potencialov 

Klient svojo pozornost preusmeri 

na zgodbe, ki ga krepijo, in tako 

razvije večje zavedanje, pridobi več 

zaupanja vase, izbira bolj zavestno 

in dosega boljše rezultate. Kouč mu 

pomaga zgraditi prenovljeno 

identiteto in novo zgodbo, ki jo 

ponavlja, da bi trajno ohranil želeno 

identiteto.  

Klient ima na razpolago vse 

vire, ki jih potrebuje za 

doseganje svojih ciljev. S 

tehniko modeliranja in drugimi 

NLP tehnikami klient aktivira 

in uporabi svoje potenciale, 

čeprav se jih sprva ne zaveda. 
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2.2. Načela in proces izvedbe 

 

V splošnem proces koučinga poteka po korakih (van Kessel, 2010): postavljanje ciljev, 

načrtno delovanje k uresničevanju ciljev, širjenje realnosti k viziji prihodnosti, vzdrževanje 

doseženega, strukturiranje podpore, konstruktivna ocena in povratne informacije.  

 

Čeč (2007) proces koučinga razdeli na štiri faze: 

1. vzpostavljanje partnerstva med koučem in klientom, 

2. akcijsko načrtovanje, 

3. ciklus koučinga, 

4. vrednotenje in naknadno srečevanje. 

Čas, ki je potreben za izvedbo faz, je odvisen od klienta, od kompleksnosti zadeve in od 

lastnosti, spretnosti in znanja kouča. 

 

Starr (2003) navaja, da je koučeva zaveza vztrajni podpori klientovega razvoja osrednjega 

pomena za proces koučinga. Odnos naj temelji na zaupanju, odprtosti in usklajevanju 

razumevanja resnic ter enakovrednosti kouča in klienta. V središču procesa so klientove 

misli in izkušnje, saj je on sam sposoben generirati najboljše učinke, za katere je sam 

odgovoren. Strukturo procesa razčleni na štiri faze: vzpostavljanje konteksta in settinga za 

koučing, kreiranje razumevanja in skupne usmeritve, pregled in potrjevanje naučenega, 

zaključevanje. 

 

Drake (2012) navaja šest načel narativnega koučinga: 

 

1. Načelo nedirektivnosti: nedirektiven pristop h klientu: osredotoča se na zadeve, 

pomembne v sedanjem trenutku procesa, in vsebine, ki so pot k rezultatu. 

2. Načelo varnosti: zagotavljanje varnega prostora v medosebnem in naracijskem 

odnosu med koučem in klientom. 

3. Načelo pravočasnosti: vse, kar je potrebno za proces, je na razpolago v sedanjem 

trenutku; klient začne z vprašanjem, na katero je pripravljen; kritične teme se 

razgrnejo ob pravem času. 

4. Načelo nevtralnosti: prisotnost kouča brez presojanja kot temelj za učenje in rast, 

kar klientu da zgled, da svoje zgodbe ne obsoja. 

5. Načelo postopnosti in izkustvenosti: poudarek je na generiranju izkušenj in ne na 

hitenju k interpretaciji, pomenu in akciji. Kouč se osredotoči na eno stvar naenkrat, 

deluje na ravni identitete in dinamike, ne pa simptomov. 

6. Načelo vsestranskosti in večplastnosti: kalejdoskopski pogled kouča na klientovo 

situacijo in zgodbe. 

 

McDermott (2001) navaja načela, ki izhajajo iz prakse NLP koučev: 

 

1. Načelo odgovornosti: klient je odgovoren za rezultat, kouč je odgovoren za proces. 

2. Načelo nevtralnosti: kouč vodi proces s pozicije nevtralnega opazovalca. Ne sodi, 

ne vrednoti in ne obsoja. 

3. Načelo zaupanja: odnos med koučem in klientom temelji na zaupanju, čemur služi 

tudi komuniciranje brez uporabe strokovne terminologije. 

4. Načelo virov: v procesu kouč pomaga klientu, da aktivira svoje speče potenciale. 

5. Načelo razlikovanja med osebo in njenim vedenjem: kouč spoštuje osebnost 

klienta, tudi če se ne strinja z njegovim vedenjem. 
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6. Načelo povratnega sporočila: morebitni neuspehi v procesu niso obremenilni, 

temveč so le povratno sporočilo kouču in klientu za regulacijo notranjih stanj in 

delovanja v prihodnje. 

 

Stičnosti in razlike modelov glede načel procesa 

 

Ob orisu načel obeh modelov vidim, da med njima obstaja nekaj podobnosti in razlik.  

Edino načelo, ki je obema modeloma koučinga skupno, je načelo nevtralnosti kouča, kar 

narativni koučing (Drake, 2012) interpretira kot temelj za učenje in rast, NLP koučing pa 

kouča zavezuje, da vodi proces s pozicije nevtralnega opazovalca: ne sodi, ne vrednoti in 

ne obsoja (Schwarz, 2005). NLP načelo zaupanja se po mojem mnenju povezuje z načelom 

varnosti pri narativnem koučingu. Menim, da je zaupanje predpogoj za varnost, ki jo klient 

čuti v odnosu: če zaupa, tudi razvije občutek varnosti. Velja tudi obratno, ko se čuti 

varnega, lahko še bolj zaupa. 

 

Po NLP načelu virov kouč pomaga klientu, da aktivira svoje speče potenciale, kar vidim 

povezano z narativnim načelom pravočasnosti, po katerem je vse, kar je potrebno za 

proces, na razpolago v sedanjem trenutku, tudi kritične teme se razgrnejo ob pravem času, 

kar pomeni, da klient aktivira speče potenciale, ko je zanj pravi čas.  

 

Največjo razliko opazim pri narativnem načelu nedirektivnosti in načelu postopnosti in 

izkustvenosti. Narativni koučing se namreč opira na nedirektiven prostop h klientu, deluje 

na ravni identitete in dinamike, ne simptomov, zato postopoma generira izkušnje. NLP 

koučing pa je osnoval cel spekter orodij za direktivno delo s klientom, ki jih kouč 

selektivno uporablja kot intervencije z namenom čim bolj učinkovitega doseganja ciljev. 

 

NLP načelo razlikovanja med osebo in njenim vedenjem prepoznam v povezavi z NLP 

načelom zaupanja, saj je koučevo spoštovanje osebnosti klienta, tudi če se ne strinja z 

njegovim vedenjem, pomembno za vzpostavitev zaupanja. Med narativnimi načeli ne 

prepoznam podobnega načela, morda mu je najbližje načelo vsestranskosti in večplastnosti, 

ki usmerja kouča k prepoznavanju razlik med osebo in njenim vedenjem. 

 

Načelo odgovornosti v NLP, po katerem je klient odgovoren za rezultat, kouč pa za proces, 

mislim, da velja tudi za narativni koučing, čeprav ni eksplicitno navedeno med načeli, saj 

je to načelo skupni imenovalec različnih modelov koučinga.  

 

Posebni načeli, ki sta povezani, sta NLP načelo povratnega sporočila, po katerem so 

neuspehi povratno sporočilo za regulacijo notranjih stanj in delovanja ter načelo 

narativnega koučinga, ki uvaja vsestranskost in večplastnost kot kalejdoskopski pogled 

kouča na klientove zgodbe.  

 

TABELA 2: Primerjava stičnosti in razlik modelov narativnega in NLP koučinga glede na 

kriterij načela procesa 

 

Stičnosti in različnosti Narativni model NLP model 

Isto načelo Načelo nevtralnosti kouča Načelo nevtralnosti kouča 

Povezani načeli Načelo varnosti Načelo zaupanja 

Povezani načeli Načelo pravočasnosti Načelo virov 

Posebni načeli Načelo nedirektivnosti Načelo razlikovanja med 

osebo in njenim vedenjem 
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Posebni načeli Načelo postopnosti in 

izkustvenosti 

Načelo odgovornosti 

Načeli kot posebnost Načelo vsestranskosti in 

večplastnosti 

Načelo povratnega sporočila 

 

 

2.3. Primerjava ciljev in nalog v procesu  

 

Drake (2011) navaja, da je ključen cilj v narativnem koučingu prepoznavanje elementov 

v klientovih zgodbah, ki so primerni za redefiniranje ali alternativno interpretacijo. Tako se 

oblikuje nova definicija problema. Koučeva naloga je poslušanje, ki temelji na zavezi k 

čuječnosti, pozornosti in prisotnosti. Kouč povabi klienta, da vidi svoje zgodbe iz različnih 

perspektiv, da prepozna, kako so zgodbe zgrajene, da opredeli svoje omejitve in da odkrije 

nove možnosti rešitev in sprememb.  

 

Pri tem se sprašuje: »Kaj želi klient doseči s pripovedovanjem svoje zgodbe? Kako 

trenutne naracijske strategije delujejo zanj?« Klient kreira nove možnosti, kouč ga pri tem 

podpira in predstavi nov pogled na to, kdo klient je in kdo hoče biti v svetu. Osredotoči se 

na podobnosti med obstoječo in želeno zgodbo, tako da vzpostavi stik, na kar se klient 

odzove s prebujeno močjo. 

 

Schwarz (2005) navaja, da je v NLP koučingu poglavitna naloga okrepiti razumevanje 

vzorcev uspeha in neuspeha ter prepoznati način, kako vključiti učinkovite strategije v 

klientov nabor možnosti odzivanja. Ključna vprašanja so: kako se odzivati na neuspeh, 

kakšen odnos zavzeti do uspeha, kako krepiti spretnosti komuniciranja, medosebne in 

mentalne spretnosti, kako okrevati po čustvenih travmah. Kouč je pozoren na to, kako se 

klient pogovarja sam s sabo in kakšne so prvine notranjega dialoga. Schwarz (2005) 

izpostavi, da je naloga klienta modeliranje sebe: vzorce vedenja iz življenjskih področij, 

kjer je uspešen, prenese na področja, kjer ni uspešen. Na ta način izboljša svoje delovanje 

in poveže dele sebe v celoto ter razvije nove vzorce delovanja. 

 

Stičnosti in razlike v ciljih in nalogah v procesu 

 

Ob analizi modelov narativnega in NLP koučinga glede na kriterij cilji in naloge 

ugotavljam, da obstajajo med modeloma razlike in obenem mnogi skupni imenovalci. 

Naloga v procesu narativnega koučinga (Drake, 2011) je preko prepoznavanja elementov 

za redefiniranje in alternativno interpretacijo oblikovati nove definicije problema in 

možnih rešitev. NLP pa vidi svojo nalogo v prepoznavanju vzorcev uspeha in neuspeha na 

področjih komuniciranja, medosebnih spretnosti in notranjega dialoga (Schwarz, 2005). 

 

Naloga narativnega kouča je, da z vzpostavljanjem stika, aktivnim poslušanjem, 

postavljanjem vprašanj in dajanjem podpore spodbuja klienta (Drake, 2011); medtem ko je 

naloga NLP kouča, da je pozoren na to, kako se klient pogovarja sam s sabo in kakšne so 

prvine notranjega dialoga (Schwarz, 2005); iz tega sledi, da med procesoma obstajajo 

razlike glede na koučevo nalogo. 

 

Razliko opažam tudi pri nalogah klienta: v narativnem procesu klient na svojo situacijo 

pogleda z druge perspektive, v sebi prebudi moč za spremembo in prepozna nove možnosti 

(Drake, 2011). V NLP procesu pa je klientova naloga, da razvije nove učinkovite strategije 

za odzivanje na neuspeh in za soočanje s čustvenimi travmami s ciljem, da integrira vse 
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dele sebe in preko modeliranja sebe prenese svoj uspeh na področja, kjer še ni uspešen 

(Schwarz, 2005). 

 

Še zadnjo razliko med modeloma opazim v odnosu do omejitev: narativni koučing 

spodbuja klienta, da prepozna svoje omejitve, jih sprejme in načrtuje svojo prihodnost v 

skladu z realnimi možnostmi (Drake, 2011). NLP koučing pa omejitev ne priznava, saj 

med temeljnimi predpostavkami navaja, da ima klient na razpolago vse vire za doseganje 

svojih realističnih ciljev (Schwarz, 2005). 

 

 

TABELA 3: Stičnosti in razlike modelov narativnega in NLP koučinga glede na kriterij 

cilji in naloge 

 

Stičnosti in 

različnosti 

Narativni koučing NLP koučing 

Razlika med 

modeloma: 

naloga v 

procesu 

Preko prepoznavanja elementov 

za redefiniranje in alternativno 

interpretacijo oblikovati nove 

definicije problema. 

Prepoznati vzorce uspeha in neuspeha 

na področjih komuniciranja, 

medosebnih spretnosti in notranjega 

dialoga. 

Razlika med 

modeloma: 

naloga kouča 

Kouč z vzpostavljanjem stika, 

aktivnim poslušanjem, 

postavljanjem vprašanj, 

dajanjem podpore spodbuja 

klienta k ponovni opredelitvi 

možnih rešitev. 

Kouč je pozoren na to, kako se klient 

pogovarja sem s sabo in kakšne so 

prvine notranjega dialoga z 

namenom, da prepozna svoje 

komunikacijske vzorce. 

Razlika med 

modeloma: 

klientov cilj v 

procesu 

Klient na svojo situacijo 

pogleda z druge perspektive, v 

sebi prebudi moč za 

spremembo in prepozna nove 

možnosti. 

 

Klient razvije nove učinkovite 

strategije za odzivanje na neuspeh in 

za soočanje s čustvenimi travmami s 

ciljem, da integrira vse dele sebe in 

preko modeliranja sebe prenese svoj 

uspeh na področja, kjer še ni uspešen. 

Razlika med 

modeloma: 

odnos do 

omejitev 

Model spodbuja klienta, da 

prepozna svoje omejitve, jih 

sprejme in načrtuje svojo 

prihodnost v skladu z realnimi 

možnostmi. 

Model omejitev ne priznava, saj 

navaja, da ima klient na razpolago 

vse vire za doseganje svojih 

realističnih ciljev. 

 

 

2.4. Kompetence, veščine, lastnosti in vloga kouča 

 

Kompetence kouča so za uspeh koučinga ključnega pomena. Van Kessel (2010) povzema, 

da je kouč strokovnjak za uporabo intervencij in tisti, ki razume klientove dileme in 

kontekst. Strokovna znanja uporablja v koučing odnosu in s tem klientu pomaga doseči 

njegove cilje v konkretnem procesu, kjer dosega ravnotežje med procesom spodbude in 

podpore samo-usmerjajočega učenja z vsebino ali dajanjem informacij. Slednje se uvršča 

med najpomembnejše kompetence izkušenega kouča. Poleg tega ima kouč mnogo veščin 

in lastnosti: dostopnost, toplino, sprejemanje, strpnost, veščine dobrega sporočanja in 

poslušanja, sposobnost izražanja empatije, kreativnost, prilagodljivost pri kreiranju idej, 

zavzetost k napredovanju in doseganju rezultatov, odprtost do klientovih reakcij, 

poznavanje sebe, razumevanje lastnih močnih in šibkih točk, omejitev in priložnosti. Še 
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posebej zanimiva se mi zdi lastnost ne prevzemanja odgovornosti za področja zunaj lastne 

strokovnosti.  

 

Čeč (2006) navaja, da govorica telesa sodi med osnovne veščine kouča, ki služijo dajanju 

videza sproščenosti in vključenosti v odnos. Med specifične veščine pa uvršča aktivno 

poslušanje, sposobnost spraševanja, opažanja, gradnjo zaupanja in vzpostavljanje odnosa, 

ki energizira in motivira. Drugje Čeč (2007) navaja, da je za kouča pomembna pravilna in 

navdihujoča uporaba besed, pozorno poslušanje, ohranjanje razsodnosti, pretehtano 

ocenjevanje in oblikovanje učinkovitega programa koučinga. Med koučeve osebnostne 

kvalitete uvršča strogost, potrpežljivost, konsistentnost, kreativnost, fleksibilnost in 

doseganje visokih etičnih standardov. 

 

Zanimiva je klasifikacija koučevih veščin po Starr (2003), ki jih razdeli med veščine 

vzpostavljanja koučing odnosa, delovanje na različnih ravneh poslušanja, intuicijo, 

postavljanje vprašanj in dajanje podpirajočih povratnih sporočil.  

 

Osrednja veščina narativnega kouča je osredotočenost na proces pripovedovanja zgodb in 

strukturo vsebine: je prisoten, se primerno odziva in ima širok repertoar možnosti 

odzivanja. Kalejdoskopsko gleda na situacijo in zgodbo klienta (Drake, 2011). Zaveda se 

svojih močnih točk in slepih peg, uporablja somatske in dihalne tehnike. Pozoren je na moč 

osebnega konteksta in vpliva jezika; nenehno dela na svojih nezavednih predsodkih glede 

spolnih vlog, etničnosti in epistemologije.  

 

Drake (2011) vidi vlogo kouča v tem, da zgodbo klienta razširi in poglobi ter tako sprosti 

energijo, ki je ujeta v njej. Kouč išče vzvode, da podpira razvoj klienta; iz zgodbe izlušči 

elemente, ki vodijo h globljim temam. Zgodba se namreč dinamično soustvarja med 

klientom in koučem, čigar naloga je, da ustvari primeren in varen prostor, v katerem se 

proces zgodi. Klient lahko le v ugodnih pogojih v celoti razišče svoje obstoječe zgodbe in 

kreira nove - kot avtor svojega življenja. V nasprotnem primeru se proces degradira na 

abstraktno analiziranje in kronološko nizanje dogodkov, kar pa ni produktivno za koučing. 

Kouč lahko celo vizualno ponazori elemente zgodbe, kot da jih simbolično drži v rokah, 

klient pa išče nove povezave med njimi (Drake, 2011). Kouč je aktivno vpleten, vendar 

nenavezan na rezultat. Opazi, kar se pojavi, in ostane povezan s klientom tudi v tišini. Več 

poudarka nameni generiranju izkušenj, zato ne hiti k interpretaciji in akciji. Drake (2011) 

poudarja, da naj kouč nudi varno okolje in resno prisluhne klientu brez obsojanja, 

avtentično in brez domnev, saj ima klient pravico, da na svoj način pove zgodbo in da 

spremeni svojo zgodbo, sebe in svoje življenje tako, kot si izbere.  

 

Bistvena kompetenca NLP kouča je vzpostaviti pristen in razumevajoč odnos s klientom, 

ki omogoča sodelovanje v procesu. Sodelujoč odnos NLP imenuje rapport in McDermott 

(2001) navaja, da rapport pomeni, da kouč sprejme, da ima klientova izkušnja posebno 

vrednost zanj. Na ta način kouč sreča klienta v njegovem modelu sveta, kar pa ne pomeni, 

da se z njim strinja. Prvina takšnega odnosa je pristna in neobsojajoča komunikacija, kar 

omogoči, da je klient sproščen v dialogu s koučem, ki se prilagaja njegovim potrebam in 

ciljem.  

 

NLP kouč v procesu ostaja osredotočen na cilje, za katere se dogovorita s klientom na 

začetnem srečanju in jih tekom procesa vedno znova opredeljujeta. Pri določanju ciljev 

kouč s klientom preverja, da so zastavljeni v realističnem okviru njegovega sveta. Schwarz 
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(2005) poudarja, da je za učinkovit koučing proces pomembno razmejevanje odgovornosti 

med klientom in koučem, torej je koučeva veščina vzdrževanja jasnih mej ključna.  

 

Ključna kompetenca NLP kouča je, da lahko klientu nudi podporo in opolnomočenje pri 

doseganju ciljev in premagovanju notranjih in zunanjih ovir. McDermott (2001) opozarja 

na pomen prisotnosti, budnosti, iskrenosti, integritete in pristnosti kouča, ki jemlje klienta 

in njegov svet resno.  

 

Oblike koučing srečanj po NLP-ju so ne le osebna srečanja, ampak tudi pogovori po 

telefonu, elektronski pošti, skypu, internetnih klepetalnicah, torej je pomembno, da kouč 

obvlada vse komunikacijske poti (McDermott, 2001).  

 

 

Stičnosti in razlike v kompetencah in vlogi kouča 

 

Ko presojam modela narativnega in NLP koučinga glede na kriterij kompetenc, opazim, da 

modela govorita o različnih vidikih istega. Kompetence kouča se nanašajo na obvladovanje 

sebe, odnosa in komunikacije. Natančneje so v narativnem koučingu (Drake, 2011) 

opredeljene kot dobro poznavanje in obvladovanje sebe kot instrumenta za delo (zavedanje 

o svojih močnih točkah, nezavednih predsodkih in slepih pegah); usmerjenost na jezik in 

moč osebnega konteksta (prepoznavanje mehanizmov transferja in kontratransferja); 

sposobnost ustvariti varen prostor in poslušati brez domnev in sodb. V NLP koučingu 

(McDermott, 2001) pa so koučeve kompetence vzpostaviti pristen, razumevajoč in 

sodelujoč odnos s klientom (rapport); pristna in neobsojajoča komunikacija; prilagajanje 

klientovim potrebam in ciljem; razmejevanje odgovornosti. Nadalje opažam, da so 

lastnosti kouča v narativnem koučingu zavedanje, odgovornost, pozornost in prilagajanje, 

kar je podobno lastnostim NLP kouča, kjer je kouč prisoten, buden, pristen, klienta in 

njegov svet jemlje resno.  

 

Razliko med modeloma prepoznam pri kriteriju veščine in vloga kouča, saj je oboje 

povezano z razlikami pri temeljnih značilnostih in predpostavkah modelov. Veščine kouča 

(Drake, 2011) v narativnem koučingu so: biti osredotočen na proces pripovedovanja zgodb 

in na strukturo vsebine; veščina kalejdoskopskega pogleda na klienta in njegovo zgodbo; 

biti aktivno vpleten, vendar nenavezan na rezultat; veščina postopnega generiranja 

izkušenj. V NLP koučingu (Schwarz, 2005) pa so koučeve veščine nuditi podporo in 

opolnomočenje pri doseganju ciljev in premagovanju notranjih in zunanjih ovir; veščina 

vzdrževanja jasnih mej; obvladovanje različnih komunikacijskih poti. Vloga kouča v 

narativnem koučingu (Drake, 2011) je razširiti in poglobiti klientovo zgodbo; mu 

omogočiti, da najde nove povezave med svojimi zgodbami in nove načine delovanja. V 

NLP koučingu pa je vloga kouča ostajati osredotočen na cilje, ki si jih je klient zastavil v 

soustvarjalnem procesu koučinga (Schwarz, 2005). 

 

TABELA 4: Primerjava modelov narativnega in NLP koučinga glede na stičnosti in 

razlike v kompetencah, veščinah in vlogi kouča 

 

Stičnosti in različnosti Narativni koučing NLP koučing 

Stičnosti: kompetence kouča Dobro poznavanje in 

obvladovanje sebe kot 

instrumenta za delo 

(zavedanje o svojih močnih 

Vzpostaviti pristen, 

razumevajoč in sodelujoč 

odnos s klientom (rapport); 

pristna in neobsojajoča 
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točkah, nezavednih 

predsodkih in slepih pegah); 

usmerjenost na jezik in moč 

osebnega konteksta 

(prepoznavanje mehanizmov 

transferja in 

kontratransferja); sposobnost 

ustvariti varen prostor in 

poslušati brez domnev in 

sodb. 

komunikacija; prilagajanje 

klientovim potrebam in 

ciljem; razmejevanje 

odgovornosti. 

Stičnosti: lastnosti kouča Zavedanje, odgovornost, 

pozornost in prilagajanje. 

Prisoten, buden, v integriteti 

sam s sabo, pristen, klienta 

in njegov svet jemlje resno. 

Razlika: veščine kouča Biti osredotočen na proces 

pripovedovanja zgodb in na 

strukturo vsebine; veščina 

kalejdoskopskega pogleda 

na klienta in njegovo 

zgodbo; biti aktivno vpleten, 

vendar nenavezan na 

rezultat; veščina postopnega 

generiranja izkušenj. 

Nuditi podporo in 

opolnomočenje pri 

doseganju ciljev in 

premagovanju notranjih in 

zunanjih ovir; veščina 

vzdrževanja jasnih mej; 

obvladovanje različnih 

komunikacijskih poti. 

 

Razlika: vloga kouča Razširiti in poglobiti 

klientovo zgodbo; mu 

omogočiti, da najde nove 

povezave med svojimi 

zgodbami in nove načine 

delovanja. 

Ostajati osredotočen na cilje, 

ki so postavljeni v skladu s 

kriteriji učinkovitosti in 

realnosti. 

 

 

 

2.5. Intervencije
1
 v modelu narativnega in NLP koučinga 

 

Veščine uporabe širokega spektra intervencij se uvrščajo med ključne dejavnike, ki vodijo 

do učinkovitega in uspešnega koučinga. Čeč (2007) navaja področja, na katerih mora kouč 

z uporabo intervencij skrbeti za potek procesa koučinga: koučing odnos med klientom in 

koučem (intervencije: lestev razgovora, krogi razkrivanja), postavljanje ciljev (preko 

ustvarjanja vizije in vzpostavljanja trenutne realnosti), razjasnjevanje in razumevanje 

situacij (z intervencijo risanja zemljevida situacij), gradnja znanja o sebi (intervencija 

odkrivanje vrednot in raziskovanje prepričanj), razumevanje vedenja drugih (s 

preokvirjanjem in raziskovanjem stereotipov) in obvladovanje zastojev (intervencija ločene 

osebnosti in model upravljanja z viri). 

 

Težnja po učinkovitosti nikakor ne sme in ne more zasenčiti primarnega kriterija za 

koučing, ki je etičnost. Mednarodno združenje koučev ICF (2005) postavlja etične 

standarde v etičnem kodeksu, ki se nanašajo na zaupnost, zasebnost in na profesionalno 

ravnanje kouča. Sklicuje se na ključne vrednote poštenosti, integritete, transparentnosti, 

odličnosti, profesionalnosti in odgovornosti.  

 
                                                        
1 Izraz intervencija bi lahko zamenjala s »posegi v« ali z »načini strokovnega ravnanja«. Vendar ostajam pri 

»intervencijah«, ker sem ga tekom študija ponotranjila in ker je široko prisoten v strokovni literaturi. 
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Drake (2011) navaja, da so zgodbe v narativnem koučingu poti do mentalnih modelov, 

verovanj in domnev o tem »kako naj bi bilo«. Vse, kar kouč potrebuje, je pred njim, zato s 

pozornim poslušanjem in postavljanjem vprašanj vodi klienta do uvidov
2
.  

 

Poslušanje je torej ključna intervencija narativnega kouča. Hkrati je pozoren nase, na 

klienta, na njun odnos in na zgodbe, ki se pojavljajo. Pri tem je osredotočen na izkušnjo 

pogovora in dela z materialom, ki se pojavi. Narativni koučing je v vidiku načina uporabe 

intervencij podprt s spoznanji in raziskavami o navezanosti, čuječnosti in prisotnosti 

(Drake, 2011).  

 

Drake (2011) predstavi narativni diamantni model, ki ponazarja vsebine, na katere je kouč 

pozoren pri poslušanju. To so:  

 kaj je klient povedal;  

 česa klient ni povedal; 

 kaj klient želi povedati – v čem je vizija novih možnosti in prostor za 

spremembo; 

 kaj je klient povedal drugače kot prej. 

 

Kouč zaupa, da klient začne tam, kjer je pripravljen, in da se ključne teme pojavijo 

pravočasno, ne glede na to, katere zgodbe pridejo prej na vrsto. Kouč sledi zgradbi zgodbe: 

prisluhne, kako je zgodba sestavljena, kateri dogodki so vključeni, katere teme so 

centralne, kateri karakterji so pomembni bolj in kateri manj. Pozoren je tudi na luknje v 

zgodbi, kjer se tok pripovedi prekine ali je moten. Prav na tem mestu lahko klient oblikuje 

novo zgodbo in kreira drugačen rezultat, saj se zgodi rast, kjer se stara zgodba poruši, nova 

pa še ni oblikovana. Tak način poslušanja omogoča klientu, da se bolj zaveda svojih zgodb 

in jih preokviri ali pa preokviri le svoj odnos do njih; odkriva in oblikuje nove možnosti; 

zasnuje novo zgodbo, ki pomaga uresničiti prizadevanja in vzdržati v procesu 

spreminjanja. Sprememba se namreč zgodi z integracijo novega materiala v zgodbo. 

 

Kouč usmerja klienta preko štirih kanalov, ki jih Drake (2000) simbolično ponazori z 

usmerjanjem položaja rok na določene dele telesa, kar sproži aktivacijo misli, čutenj in 

čustev. Shematski prikaz usmerjanja klienta je sledeč: 

Misli!: roke položi na glavo – »Situacijo poglej na nov način!« 

Čuti!: roke položi na srce – »Začuti svoje vrednote!« 

Bodi!: roke položi na trebuh – »Ustvari več energije! Bodi osredotočen!« 

Delaj!: roke položi na boke – »Prilagodi svojo držo in dejanja!« 

 

Drake (2000) poudari, da je naracijski proces stopenjski. Klient najprej predstavi svoje 

cilje, potem pove zgodbo. Skupaj s koučem iz zgodbe izluščita teme in vzorce ter 

identificirata ključno metaforo in vodilni element zgodbe. V konverzacijskem polju 

analizirata vodilni element in ključne metafore, saj poglobljeno in sistematično ukvarjanje 

z njima vodi do rešitve, ki se pojavi pogosto na način, ki presega prvotno polarnost ali 

sporno zadevo. 

 

Drake (2012) proces narativnega koučinga opiše kot periodično prehajanje skozi štiri faze: 

1. Uvid v lastno situacijo in identiteto  

Ključna vprašanja: »Kdo sem? Kaj puščam za sabo?« 

                                                        
2 Besedo uvid uporabljam kot kreiranje nove zgodbe, kot spoznanje o sebi in ne kot objektivistično gledanje 

kot vpogled v resničnost kot je.  
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V tej fazi klient pridobi nove uvide v svojo situacijo in večje zavedanje tega kar je.  

 

2. Razjasnjevanje vrednot 

Ključna vprašanja: »Kaj cenim? Kaj so moje ključne vrednote? Kakšne priložnosti imam?« 

Klient pridobi motivacijo za spremembe in jasnost. 

 

3. Sprememba  

Ključna vprašanja: »Kaj moram spremeniti? Kaj se od mene zahteva in pričakuje?« 

Klient prepozna svoje sposobnosti in sprejme zahteve. 

 

4. Vztrajanje v spremembi 

Ključna vprašanja: »Za čim stojim? Kaj bom storil najprej?« 

Klient prepozna nove vidike prihodnjih aktivnosti in s sabo sklene zavezo za spremembo. 

 

K posamezni fazi se kouč v procesu vrne in znova zavrti krog od uvida v lastno situacijo 

preko razjasnjevanja vrednot, do spremembe in vztrajanja v spremembi. Ključne koučeve 

intervencije so v vseh fazah vprašanja, ki usmerjajo klienta na različne ravni (po Drake, 

2012). Preprosto vprašanje »Kaj se je zgodilo?« vodi klienta na informacijsko raven, ki ji 

sledi raven znanja: »Kaj veš o tem, kar se je zgodilo?«. Več o ravni klientovega 

razumevanja kouč izve z vprašanjem »Kako čutiš o tem in kakšen smisel ti daje?«. Raven 

pomena oriše z vprašanjem »Kaj je pomembno zate glede tega, kar se je zgodilo?«. 

Razjasnjevanje na vseh ravneh vodi k spremembi, še posebej transformacijska raven z 

vprašanjem »Kako je to, kar se je zgodilo, vplivalo nate?«. 

 

Drake (2012) predlaga nekaj drugih pomembnih vprašanj za klienta, ki jih kouč uporabi v 

skladu z razvojem procesa: »Kaj je res pomembno zate? Kaj je potemtakem tvoja 

motivacija, da narediš nekaj drugače? Kako boš sledil svojemu napredku? Kaj še rabiš 

vedeti, da lahko začneš? Kako boš vedel, da si uspel?« 

 

Pri postavljanju vprašanj je pomembno, da se narativni kouč zaveda usmeritev (Drake, 

2012): 

 Poslušanje in spraševanje sta dve plati istega; vprašanja naj izhajajo iz tega, kar 

je kouč slišal, ne iz njegovih pričakovanj in implicitnih domnev. 

 Vprašanja naj višajo raven zavedanja klienta in ne razumevanje kouča, saj gre 

pri narativnem koučingu za večanje klientovega samozavedanja in vere vase. 

 Vprašanja naj generirajo izkušnje in ne razlag; tudi ko se vprašanja nanašajo na 

preteklost ali prihodnost, naj bodo zastavljena v sedanjiku. 

 Odprta vprašanja sodijo na začetek srečanja, zaprta vprašanja pa v fazo, ko 

klient prihaja do končne izbire. 

 Hkrati naj bo postavljeno le eno vprašanje, kratko, enostavno, usmerjeno k 

bistvu. Večdelna, dolga ali zavajajoča vprašanja so nesprejemljiva. 

 Vprašanja naj klientu pomagajo razjasniti nove perspektive, saj ne iščemo 

razlogov za napako, ampak raziskujemo, kaj se lahko iz izkušnje naučimo. 

 

NLP koučing ponuja širok spekter tehnik, ki jih poimenuje orodja. Naravnan je k cilju, 

zato je določanje ciljev ključna intervencija. McDermott (2001) poudarja, da je sprejemljiv 

le realističen in dosegljiv cilj, če želimo, da ima koučing dolgoročne učinke. Določanje 

ciljev poteka po korakih: 

 Kaj je cilj? (Konkretno, brez negacije in primerjav, s časovnim okvirom.) 

 Katere vrednote ta cilj uresničuje? 
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 Kaj kaže, da smo cilj dosegli? (Dejavnosti, občutki.) 

 Kaj se zaradi uresničitve tega cilja v življenju spremeni? 

 Kaj zaradi uresničitve tega cilja v življenju izgine? (Negativne posledice.) 

 Katera sredstva in vire potrebujem za uresničitev tega cilja? (Izkušnje, znanja, 

sposobnosti.) 

 Kakšen razlog imam, da se na pot k temu cilju ne odpravim takoj, ta hip? Kaj me 

ovira? 

 

Nevrolingvistično programiranje (NLP) usmerja klienta v uporabo vseh zaznavnih 

kanalov, tudi kinestetičnega, in s tem krepi učinkovitost intervencij. Mentalno sidro sproža 

reflekse, zato klient v situaciji, ko se počuti na višku svojih moči, zasidra zmagovit 

občutek s kretnjo (npr. stisne prvi in tretji prst ali pritisne na točko ob očesu). Občutek 

lahko prikliče v drugi, manj ugodni situaciji z isto kretnjo, ki sproži občutek. Sidra so 

lahko tudi vizualna (oprema v prostoru, narava), vohalna (vonj po parfumu, začimbi), 

gibalna (plesni korak), slušna (glasba, ritmi). Čim večkrat klient sidra občutke z določenim 

sprožilcem, tem močnejše je sidro in tem bolj intenziven je vnovični priklic občutka. 

Sidranje usmeritve k cilju je namenjeno vzdrževanju povezanosti s ciljem (Schwarz, 2005). 

Tudi besede so sidra in sprožajo asociacije, zato NLP predlaga preoblikovanje negativnega 

izražanja v pozitivno
3
 

 

Povezanost (asociiranost) in nepovezanost (disociiranost) s situacijo je po NLP-ju možno 

regulirati in uravnavati vpletenost in doživljanje. V čustveno težki situaciji se klient 

odmakne in pogleda zviška ter tako ohrani mirnost. Pozneje se je pomembno vključiti 

nazaj, izkušnjo predelati, se iz nje naučiti ter ohraniti zmožnost čutenja. Izključenost 

(disociiranost) je koristna pri strateškem načrtovanju, kjer je potrebna distanca in širši 

pogled. Vključenost (asociiranost) kouč spodbuja, ko klient želi intenzivneje čutiti in se 

vključevati v življenje. NLP-jevo razlikovanje med vključenostjo in izključenostjo pomeni, 

da klient pridobi zavedanje, da lahko izbira življenjske izkušnje s svojo usmerjenostjo 

namere (McDermott, 2001). 

 

Za uresničevanje realističnih načrtov, nastalih na podlagi vizij, NLP predlaga tehniko Walt 

Disney, ki sta jo oblikovala utemeljitelja NLP-ja Dilts in Epstein (Dilts, 1995, McDermott, 

2001). Klient identificira sanjača, realista in kritika kot svoje podosebnosti. Sanjač je 

ustvarjalen, domišljijski del osebnosti, ki je razigran in misli v slikah. Realist je 

razmišljujoči del osebnosti, ki preudarno in urejeno gleda na svet. Kritik prepoznava šibke 

točke in se rad ponorčuje. Potem uporabi sidranje v prostoru (sanjač se aktivira v postelji, v 

delovni sobi realist in v predsobi kritik) ali v telesu (roka na trebuh za sanjača, roka na srce 

za realista in roka na glavo za kritika). V tretjem koraku klient aktivira sanjača: razvija 

zamisli, sanje, vizije; zatem aktivira realista: predloge sanjača oblikuje v načrt; na koncu 

aktivira kritika: razišče probleme, vrzeli in pasti v načrtu. V četrtem koraku rezultate 

kritične presoje vključi v načrt sanjača. Postopek od tretjega koraka naprej ponavlja, dokler 

kritik nima več nobenega ugovora. Tehnika Walt Disney je uporabna za pospeševanje 

ustvarjalnosti, testiranje idej in širjenje polja možnosti klientovega delovanja. V petem 

primeru empirične analize opišem soustvarjalni proces koučinga s klientom, ki mu je 

tehnika Walt Disney pomagala pri realizaciji fotografske razstave.  

 

Modeliranje je tehnika NLP-ja, ki je namenjena krepitvi uspeha klienta pri doseganju ciljev 

s posnemanjem ljudi, ki so tak cilj že dosegli. McDermot (2001) predlaga, da klient najprej 

                                                        
3 V empiričnem delu analiziram tretji in četrti primer, kjer je cela vrsta primerov preokvirjanja. 
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vnovično opredeli želeni cilj in si izbere nekoga, ki je ta cilj že uresničil. Zatem opazuje 

njegovo vedenje, gibe, način govora in oblačenja ter ga posnema. S spreminjanjem 

zunanjih znakov se spremenijo tudi notranji občutki, ki ga peljejo bližje k cilju.  

 

NLP predlaga, da klient zgradi več spoštovanja do lastne osebnosti, saj iz tega izvirata 

samozaupanje in samozavest, ki sta ključna pri doseganju ciljev, pri doseganju notranjega 

miru, zadovoljstva in sreče. Samozavest poškodujejo stavki, ki omejujejo duha (»nihče me 

ne mara, nikoli ne bo nič iz mene«), nepreseženi notranji konflikti, notranja razklanost med 

deli osebnosti in pomanjkanje pozitivnih izkušenj. Posledica neprimernega notranjega 

dialoga je, da je na klientovem mentalnem zemljevidu popačena slika. NLP ponuja 

intervencijo spreminjanja omejujočih prepričanj: klient izreče svoj omejevalni stavek na 

glas in preveri, kakšne občutke mu povzroča. Zatem sidra stanje vira, kar pomeni, da 

poišče situacijo, v kateri se je res dobro počutil, si jo zelo živo predstavlja in se postavi v 

središče dogajanja ter dobre občutke zasidra avditivno (z glasom) in kinestetično (s 

kretnjo). Nato omejevalni stavek izgovori na drug način in preveri, kakšne občutke mu 

sproža normalno izgovorjeni omejevalni stavek. Ko klient doživi omejevalni stavek kot 

nevtralen in celo nesmiseln, pomeni, da je ta izgubil moč nad njim. Povezanost med 

omejevalnim prepričanjem in negativnim občutkom glede samopodobe je tako prekinjena. 

 

Podobno NLP povezuje telo z občutki preko telesne drže. Iz metode osebne integracije 

izhaja intervencija telesnega spomina, ki omogoča dostop do omejujočih prepričanj in 

nezavednih vzorcev. Telesna drža namreč odslikava kinestetična sidra, ki so pogosto 

povezana z negativnimi občutki. Telo ima spomin, kar pomeni, da se v telo in njegove 

gibalne vzorce vtisnejo občutki, ki so rezultat prepričanj. Tehnika telesnega spomina 

obsega sedem korakov: pozitivna drža s pravilnim dihanjem, prekinitev pozitivne drže in 

vrnitev v trenutno situacijo, vizualiziranje negativnih občutkov z osebno vključenostjo, 

tako da klient poišče telesno držo za negativno stanje in negativno držo postopno spremeni 

v pozitivno. Obenem spremlja, kako se spreminjajo občutki. Spreminjanje drže klient vadi 

in avtomatizira. Namen tehnike je odpravljanje pomanjkanja samozaupanja. 

 

Za grajenje pozitivne samopodobe NLP predlaga intervencijo osebne integracije, ki vodi 

do večjega samozaupanja (McDermott, 2001). Klient z asociacijo (vključenostjo) 

vizualizira aktualno samopodobo (»kako je biti jaz sam«; sprejemanje telesa, drža, 

samokritične opazke), iz disociiranega položaja vizualizira aktualno samopodobo (klient 

izstopi iz samopodobe, se opiše iz razdalje), vizualizira kopijo disociirane samopodobe 

(klient ima pred sabo dve enaki sliki sebe), pozitivno spremeni zaznavne odtenke kopije 

(izpopolni jo z barvami, zvoki, gibi), asociirano doživi spremenjeno kopijo (na ta način se 

obe podobi spremenita), ekološki vidik (klient prisluhne ugovorom zoper novo 

samopodobo, se vrne in si ogleda spremembe v disociirani podobi), korak v prihodnost 

(klient prikliče morebitno negativno sliko iz prihodnosti in preveri, če je kaj drugačna – če 

je tehnika uspela). Pozitivna samopodoba pomeni, da klient ljubeče ravna s sabo in je 

posledično bolj prijazen in zaupljiv do drugih.  

 

Za premagovanje strahov NLP uporablja intervencijo preokvirjanja, ki pomeni drugačno 

interpretacijo istega stanja, situacije, doživljanja ali dogodka, ki vzbudi drugačne občutke. 

Z novim okvirjem se namreč situacija, ki klientu zbuja neprijetne občutke, popolnoma 

drugače osvetli in pomen se spremeni. Druga interpretacija prikaže isti dogodek v 

popolnoma drugačni luči, tako da klient problematično situacijo vidi drugače. Kouč klienta 

spodbuja k preokvirjanju z vprašanji: »Obstaja še drug pogled na to? Raziščiva še druge 

načine razmišljanja o istem!« Na ta način klient uravnava svoja notranja stanja in 
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prevzame nadzor nad svojim notranjim svetom. Pozitivne referenčne doživljaje poišče v 

preteklosti, se postavi v problematično preteklo situacijo in jasno začuti pozitivni občutek. 

Vsakič, ko najde vir in si prikliče referenčni doživljaj, ga sidra z majhnim gibom in 

kretnjo, ki sta sprožitelja dobrih občutkov tudi kasneje, ko jih potrebuje za priklic 

(McDermott, 2001). 

 

NLP se loteva tudi tem osebnostne integracije preko analize osebne časovne črte. Klient 

lastno življenje vizualizira v času in ga pozitivno strukturira ter tako veliko ugotovi o 

svojem trenutnem položaju. Preko rekonstrukcije preteklosti isti dogodek doživlja drugače, 

kar posledično vpliva na sedanjost in prihodnost (Schwarz, 2005). Tehnika spremembe 

osebne zgodovine zamenja stare izkušnje z novimi, ki drugače vplivajo na vedenje v 

sedanjosti. V empiričnem delu analiziram prvi in drugi primer, kjer je pomembno vlogo za 

dobre spremembe v življenju klienta odigrala analiza osebne časovne črte. 

 

Ne glede na vrsto orodja, ki ga uporabi NLP kouč, se vedno izvaja intervencija ekološki 

vidik, ki preverja učinke spremembe vedenja in delovanja v širšem kontekstu, preden se 

sprememba dejansko zgodi. McDermott (2001) poudarja, da se preverja učinek spremembe 

na celotni sistem, v katerega je klient vključen. Pri presojanju sistemskega vidika so 

pomembni intuitivni občutki, saj so posledično učinki aktivnosti trajnejši in klient si 

zagotovi, da so učinki dejansko taki, kot želi, da bi bili. Preverjanje po ekološkem vidiku 

se priporoča pred sprejemanjem večjih odločitev in pri načrtovanju, ko se klient zaveda 

konflikta med vrednotami in cilji. Vprašanja, ki spodbujajo klienta k presojanju ekološkega 

vidika: »Kakšne so posledice odločitve za vse sisteme, v katere je klient vključen (družina, 

delovni kolektiv, prijatelji, širša skupnost)? Je ta odločitev sprejeta s spoštovanjem 

integritete vseh vključenih? Imam dober intuitivni občutek glede tega?« 

 

Stičnosti in razlike v intervencijah 

 

Ob analizi intervencij narativnega in NLP modela koučinga ugotavljam, da modela 

zajemata precejšen del intervencij, ki se razlikujejo. Vzrok za to vidim v tem, da sta 

modela različna v svoji srži, v značilnostih in temeljnih predpostavkah, saj iz tega izhajajo 

intervencije. Narativni model (Drake, 2011) uvaja narativni diamantni model poslušanja, 

usmerjanje klienta preko štirih kanalov ter sistematično in poglobljeno analiziranje 

vodilnega elementa in ključne metafore zgodbe. NLP model pa v duhu reprogramiranja 

klientovih misli in vedenja ponuja direktivno obarvane intervencije (Schwarz, 2005): 

sidranje, vključenost (asociiranost) in izključenost (disociiranost) iz situacije, intervencijo 

Walt Disney, modeliranje, intervencijo spreminjanja omejujočih prepričanj, intervencijo 

telesnega spomina in osebne integracije.  

 

Intervenciji, ki sta obema modeloma skupni, sta narativno zavedanje zgodb in njihovo 

preokvirjanje ter narativna intervencija preokvirjanja, kjer kouč vzpostavi prostor, v 

katerem lahko klient preokviri svoje zgodbe in doživljanja (Drake, 2011). Drugačna 

interpretacija istega ponuja drugačne rezultate, kar pa je cilj obeh modelov, zato menim, da 

je skupna obema. Poleg tega je narativno postavljanje vprašanj intervencija, ki se jo lahko 

uporabi kot krovno v različnih vidikih uporabe NLP intervencij (Schwarz, 2005), še 

posebej pri določanju ciljev, analizi osebne časovne črte in tudi pri preokvirjanju.  

 

Posebnost zgradbe procesa narativnega koučinga v smislu uporabe intervencij je 

periodično prehajanje skozi faze, da klient pridobi nove uvide, večje zavedanje, motivacijo 

za spremembe, da prepozna svoje sposobnosti in nove vidike sprememb (Drake, 2011). To 
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pomeni, da kroži od uvida v lastno situacijo preko razjasnjevanja vrednot, do spremembe 

in vztrajanja v spremembi. V NLP modelu (Schwarz, 2005) podobne intervencije ne 

najdem, saj je proces zamišljen bolj kot nizanje ciljno usmerjenih intervencij. 

 

Način uporabe intervencij se med modeloma razlikuje: Drake (2011) poudarja, da se 

narativne intervencije uporabljajo v skladu s spoznanji o navezanosti, čuječnosti in 

prisotnosti. Schwarz (2005) pa navaja, da ekološki vidik preverja učinke spremembe 

vedenja in delovanja na celotni sistem, v katerega je klient vključen, preden se sprememba 

dejansko zgodi. Menim, da se preverjanje učinkov dogaja tudi pri ustvarjanju želene 

zgodbe, čeprav to ni izrecno navedeno. 

 

TABELA 5: Stičnosti in razlike modelov narativnega in NLP koučinga v intervencijah 

 

Stičnosti in 

različnosti 

Narativni model NLP model 

Različne 

intervencije: 
 narativni diamantni model 

poslušanja 

 usmerjanje klienta preko 

štirih kanalov: misli, čuti, 

bodi, delaj 

 sistematično in poglobljeno 

analiziranje vodilnega 

elementa in ključne 

metafore zgodbe 

 

 sidranje 

 vključenost (asociiranost) in 

izključenost (disociiranost) 

 intervencija Walt Disney 

 modeliranje 

 intervencija spreminjana 

omejujočih prepričanj 

 intervencija telesnega 

spomina 

 intervencija osebne 

integracije 

Stični 

intervenciji: 
 zavedanje zgodb in 

preokvirjanje zgodb 

 intervencija preokvirjanja 

 

Stični 

intervenciji: 
 postavljanje vprašanj 

 

 določanje ciljev 

 analiza osebne časovne črte 

Intervencija 

kot posebnost 

zgradbe 

procesa: 

Periodično prehajanje skozi faze:  

 uvid v lastno situacijo in 

identiteto 

 razjasnjevanje vrednot 

 sprememba 

 vztrajanje v spremembi 

 

Posebnost: 

način uporabe 

intervencij 

Intervencije se uporabljajo v 

skladu s spoznanji o navezanosti, 

čuječnosti in prisotnosti. 

Ekološki vidik preverja učinke 

spremembe vedenja in delovanja na 

celotni sistem, v katerega je klient 

vključen, preden se sprememba 

dejansko zgodi.  

 

2.6. Kriteriji uspešnosti koučinga 

 

Naročnika koučinga ponavadi predvsem zanimajo koristi, ki jih koučing prinaša. Zato so 

elementi, ki vodijo v učinkovit koučing, toliko bolj pomembni. Van Kessel (2010, po 

Grant, 2001) navaja: moč, zaupanje, zaupnost v odnosu, koučevo aktivno poslušanje in 

zmožnost postavljanja prodornih vprašanj; dajanje povratnih informacij; samousmerjajoče 

in samoopazovalno premikanje skozi krog koučinga, samooceno in samoozaveščanje; delo 
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na vsebinah, ki jih določa klient, ter na njegovi odgovornosti; razvoj tehnik reševanja 

problemov; zagotavljanje podpornega sistema za konkretno delovanje in prakso; delo na 

različnih vidikih samosabotaže, odporih in čustvih.  

 

Čeč (2006) trdi, da so koristi koučinga jasnejše razmišljanje, bolj polno življenje, 

enostavnejše reševanje problemov, večja odločnost in samozavest, hitrejši osebni razvoj. 

 

Van Kessel (2010) navaja, da je norma za rezultate v koučingu klientovo zaznavanje, da je 

spremenil vedenje zaradi koučinga. Rezultate koučinga razporedi med izide, ki so povezani 

z določenimi cilji (učinki na področju kariere, upravljanja časa, odnosov, družine, zdravja, 

duhovnosti, osebnosti, financ), ter izide, ki so splošni (povečano samozavedanje, 

samosprejemanje, samozaupanje, dobro počutje, življenjsko ravnotežje, manj stresa, boljša 

komunikacija in kvaliteta življenja, širša življenjska perspektiva in uvid). Mnogi avtorji so 

na podlagi kvalitativnih in kvantitativnih raziskav zaključili, da so rezultat koučinga 

povečana čustvena stabilnost klientov, okrepljene vrednote in večja odprtost za nove 

izkušnje. 

 

Drake (2011) navaja, da je narativni koučing najbolj učinkovit pri klientih in koučih, ki so 

sposobni samorefleksije in so pripravljeni delati na čustveni, metaforični in neracionalni 

ravni ter so se sposobni razkrivati v svojih zgodbah. Pomembno je, da so pripravljeni delati 

s tišino in imajo sposobnost artikulirati svoje izkušnje. Če katerikoli od teh pogojev pri 

klientu ali kouču ni izpolnjen, je proces bolj zahteven. 

  

Proces narativnega koučinga vodi k spoznanjem o sebi, ki so temelj in okvir spremembe, 

vendar je po filozofski usmeritvi nedirektiven, zato ga je potrebno dopolniti z drugimi 

metodami, ko je potrebna večja direktivnost ali taktičnost.  

 

Drake (2011) poudari, da narativni koučing temelji na zavezi narativnih koučev, da so 

čuječi in sočutni, da poslušajo globoko in spoštljivo, da se posvetijo v celoti in tekoče 

zgodbam v konverzacijskem polju. Kouči dajejo več poudarka ustvarjanju izkušenj in manj 

hitenju k interpretaciji, pomenu ali akciji. Ni pomembno, katere zgodbe si klienti izberejo, 

da jih najprej povejo. Narativni kouč zaupa, da bo klient začel na tisti ravni, kjer je 

pripravljen, in da bodo kritične teme sledile kasneje. Zato je cilj ustvariti bogato naracijsko 

polje, opazovati, kaj se pojavi, ostati povezan tudi v tišini, se aktivno vključevati v 

naracijski material, ko se pojavi, in zaupati, da je ena zgodba ali set zgodb portal v razloge, 

ki ovirajo klienta pri doseganju svojih ciljev in izpolnjevanju želja. Obenem se narativni 

kouč zaveda, da mora nova zgodba preživeti vnovično upovedovanje, da bo lahko temelj 

za spremembe, ki jih je klient zasnoval.  

 

Narativni kouč pomaga klientu, da poveže svoje osebne zgodbe z družbenim kontekstom, 

iz katerega so prišle in v katerega se vračajo na nov način, na koučing srečanju in po njem. 

Narativni pristop h koučingu je močna metoda, ki pomaga klientom, da se bolj zavedajo 

svojih zgodb, da prepoznajo, kako zgodbe oblikujejo njihovo identiteto in vedenje na 

zavedni in nezavedni ravni, da razumejo, da so zgodbe osebno in družbeno pogojene ter da 

so klienti aktivni avtorji pri vzporejanju svojih zgodb z identitetami in akcijami, ki jim 

omogočajo, da na nov način avtentično delujejo v svetu.  

 

Posebna pozornost je v NLP koučingu namenjena raziskovanju uspešnosti in modeliranja 

odličnosti v vedenju (McDermott, 2001). Teži k odkrivanju tistega, kar klienta naredi 

najboljšega v želeni smeri in vlogi. Ne zanimajo ga pomanjkljivosti, ampak se usmerja k 
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realizaciji ciljev. Dinamične intervencije, metode in tehnike so namenjene doseganju 

kreativnih stanj zavesti in doseganju ciljev, zato je pomembno, da so klientu blizu in da jih 

sprejme. 

 

NLP odkriva modele mišljenja, učenja, motivacije in osebnega razvoja. Predstavi načine, 

kako sprejemamo in obdelujemo informacije ter kako te vplivajo na naše vedenje s 

prepoznavanjem omejitev in možnosti ter reguliranjem izbiranja in odločanja. McDermott 

(2001) poudari, da je NLP koučing uspešen, ko klient poveča svojo učinkovitost in izboljša 

strategije za doseganje svojih ciljev. 

 

Stičnosti in razlike glede na kriterij uspešnosti koučinga 

 

Pri vprašanju, kdaj je koučing uspešen, se pokaže temeljna razlika med modeloma. Po 

narativnih merilih (Drake, 2011) je narativni koučing uspešen, ko klient razišče in preseže 

globlje razloge, ki ga ovirajo pri doseganju ciljev, in ko zaradi uvidov v procesu in zaradi 

nove zgodbe, ki je temelj za spremembe, na nov način pristno deluje v svetu. NLP koučing 

pa je uspešen (McDermott, 2001), ko klient poveča svojo učinkovitost, motivacijo, učenje 

in izboljša strategije za doseganje svojih ciljev. 

 

Razlike med modeloma se kažejo tudi pri razumevanju poti do uspeha: v narativnem 

koučingu (Drake, 2011) ta vodi preko krepitve klientovega zavedanja svojih osebnih zgodb 

in njihovega ozadja. Prepozna, da zgodbe oblikujejo identiteto in vedenje na zavedni in 

nezavedni ravni. Z uvidi pride do odločitve in do dejanske spremembe vedenja, kar vodi do 

boljše kvalitete življenja. V NLP koučingu (McDermott, 2001) pa uspeh pomeni doseganje 

ciljev preko raziskovanja uspešnosti in modeliranja odličnosti vedenja ter preko odkrivanja 

in aktiviranja potencialov. Dinamične intervencije so namenjene krepitvi kreativnosti pri 

doseganju ciljev.  

 

Iz navedenega izhaja, da je narativni koučing uspešen pri klientih in koučih, ki so sposobni 

samorefleksije in so pripravljeni delati na čustveni, metaforični in neracionalni ravni ter so 

se sposobni razkrivati v svojih zgodbah. Če tega ni, je verjetnost za uspešnost manjša, 

zapiše Drake (2011). NLP koučing pa je uspešen pri klientih, ki so jim blizu kreativne 

intervencije, ki so pripravljeni iti po poti osebnega razvoja z učenjem novih tehnik, ki jih 

prakticirajo v vsakodnevnem življenju (Schwarz, 2005).  

  

Uspešnost koučinga ima seveda svoje omejitve. Drake (2011) navaja, da narativni kouči 

dajejo več poudarka ustvarjanju izkušenj in manj hitenju k interpretaciji, pomenu ali akciji. 

Proces narativnega koučinga vodi k spoznanjem o sebi, ki so temelj in okvir spremembe, 

vendar je po usmeritvi nedirektiven, zato ga je potrebno dopolniti z drugimi metodami, ko 

je potrebna večja direktivnost. NLP koučing (Schwarz, 2005) klientove težave obravnava 

predvsem tehnično, kot ovire na poti k učinkovitosti. Menim, da je zaradi manjka 

poglobljene analize vzrokov neuspeha vprašljiva dolgoročnost rezultatov pri doseganju 

ciljev, zato vidim, da bi bilo v prihodnosti potrebno to raziskati.  

 

TABELA 6: Stičnosti in razlike modelov narativnega in NLP modela koučinga glede na 

kriterij uspešnosti koučinga 

 

Stičnosti in različnosti Narativni koučing NLP koučing 

Razlika med modeloma pri 

vprašanju: Kako vemo, da je 

Klient razišče in preseže 

globlje razloge, ki ga ovirajo 

Klient poveča svojo 

učinkovitost, motivacijo, 
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koučing uspešen? pri doseganju ciljev in zaradi 

uvidov v procesu in nove 

zgodbe, ki je temelj za 

spremembe, na nov način 

pristno deluje v svetu. 

učenje in izboljša strategije 

za doseganje svojih ciljev, ki 

jih tudi dejansko dosega. 

 

Razlika med modeloma: pot 

do uspeha 

Preko krepitve klientovega 

zavedanja svojih osebnih 

zgodb in njihovega ozadja. 

Prepozna, da zgodbe 

oblikujejo identiteto in 

vedenje na zavedni in 

nezavedni ravni. Z uvidi 

pride do odločitve in 

dejanske spremembe 

vedenja, kar vodi do boljše 

kvalitete življenja. 

Preko raziskovanja 

uspešnosti in modeliranja 

odličnosti vedenja ter preko 

odkrivanja in aktiviranja 

potencialov vse do 

realizacije klientovih ciljev. 

Dinamične intervencije so 

namenjene krepitvi 

kreativnosti pri doseganju 

ciljev.  

 

Razlika: pri kom je koučing 

uspešen? 

Pri klientih in koučih, ki so 

sposobni samorefleksije in 

so pripravljeni delati na 

čustveni, metaforični in 

neracionalni ravni ter so se 

sposobni razkrivati v svojih 

zgodbah. 

Pri klientih, ki so jim blizu 

kreativne intervencije, ki so 

pripravljeni iti po poti 

osebnega razvoja z učenjem 

tehnik, ki jih prakticirajo v 

vsakodnevnem življenju.  

Razlika: omejitev uspešnosti Po filozofski usmeritvi je 

nedirektiven, zato ga je 

potrebno dopolniti z drugimi 

metodami, ko je potrebna 

večja direktivnost.  

Zaradi manjka poglobljene 

analize vzrokov neuspeha je 

vprašljiva dolgoročnost 

rezultatov pri doseganju 

ciljev. 

 

 

 

3. SKLEPNI POVZETEK STIČNOSTI IN RAZLIČNOSTI MODELOV NLP 

IN NARATIVNEGA KOUČINGA 

 

V sklepnem povzetku se najprej dotaknem nekaterih stičnosti obeh modelov, potem se 

posvetim mnogim razlikam med modeloma in nazadnje primerjavo zaokrožim z lastnimi 

spoznanji.  

 

3.1. Stičnosti modelov NLP in narativnega koučinga 

 

Modela sta si podobna pri načelih procesa. Skupna so jima načelo nevtralnosti kouča, 

narativno načelo varnosti, ki se povezuje z NLP načelom zaupanja, ter narativno načelo 

pravočasnosti, ki se povezuje z NLP načelom virov (Drake, 2012 in McDermott, 2001). 

 

Kompetence in lastnosti kouča so pri obeh modelih podobne. Narativni kouč se zaveda, je 

odgovoren, pozoren in se prilagaja; dobro pozna in obvladuje sebe kot instrument za delo; 

usmerjen je na jezik in na moč osebnega konteksta; sposoben je ustvariti varen prostor in 

poslušati brez domnev in sodb. NLP kouč pa je prisoten, buden, v integriteti sam s sabo, 

pristen, klienta in njegov svet jemlje resno; vzpostavlja pristen, razumevajoč in sodelujoč 
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odnos s klientom (rapport), komunicira pristno in neobsojajoče, prilagaja se klientovim 

potrebam in ciljem, razmejuje odgovornosti (Drake, 2011 in McDermott, 2001). 

 

Narativna intervencija zavedanje in preokvirjanje zgodb je stična z NLP intervencijo 

preokvirjanja ter narativno postavljanje vprašanj z NLP intervencijama določanje ciljev in 

analizo osebne časovne črte (Drake, 2012 in Schwarz, 2005). 

 

TABELA 7: Stičnosti modelov narativnega in NLP modela koučinga  

 

Stičnosti: Narativni koučing NLP koučing 

Isto načelo Načelo nevtralnosti kouča Načelo nevtralnosti kouča 

Povezani načeli Načelo varnosti Načelo zaupanja 

Povezani načeli Načelo pravočasnosti Načelo virov 

Stičnosti: 

kompetence 

kouča 

Dobro poznavanje in 

obvladovanje sebe kot 

instrumenta za delo; 

usmerjenost na jezik in moč 

osebnega konteksta; sposobnost 

ustvariti varen prostor ter 

poslušati brez domnev in sodb. 

Vzpostaviti pristen, razumevajoč in 

sodelujoč odnos s klientom 

(rapport); pristna in neobsojajoča 

komunikacija; prilagajanje 

klientovim potrebam in ciljem; 

razmejevanje odgovornosti. 

Stičnosti: 

lastnosti kouča 

Zavedanje, odgovornost, 

pozornost in prilagajanje. 

Prisoten, buden, v integriteti sam s 

sabo, pristen, klienta in njegov svet 

jemlje resno. 

Stični 

intervenciji: 
 zavedanje zgodb in 

preokvirjanje zgodb 

 intervencija preokvirjanja 

 

Stični 

intervenciji: 
 postavljanje vprašanj 

 

 določanje ciljev 

 analiza osebne časovne črte 

 

 

3.2. Razlike med modeloma NLP in narativnega koučinga 

 

Modela sta različna v svojem temelju in iz tega izhajajo tudi vse druge razlike, ki jih 

prepoznam med njima. Narativni koučing (Drake, 2009) predpostavlja, da se preko zgodb 

o sebi, dogodkih iz življenja in svetu dogajajo rast, razvoj odnosov in izražanje sebe. 

Klient prepozna, kako zgodbe oblikujejo njihovo identiteto in vedenje na zavedni in 

nezavedni ravni, ter oblikuje nove zgodbe o tem, kako želi biti in delovati v svetu. Zato je 

narativni koučing holističen pristop. Najpomembnejša prvina procesa NLP koučinga 

(McDermott, 2001) pa je povečana klientova učinkovitost ter njegovi rezultati v obliki 

merljivih dosežkov in sprememb v miselnem in čustvenem svetu. To pomeni, da je NLP 

direktiven pristop, ki ponuja širok spekter intervencij, ki reprogramirajo klientov način 

odzivanja in doživljanja, z namenom povečanja učinkovitosti njegovega delovanja, ki se 

meri v obliki doseganja ciljev. 

 

Pri načelih procesa opazim, da so zastavljena v vsakem modelu na svoj način. Načeli, ki se 

razlikujeta, sta narativno načelo nedirektivnosti in NLP načelo razlikovanja med osebo in 

njenim vedenjem. 

 

Klientovo razumevanje virov in potencialov je v vsakem od modelov drugačno. Narativni 

koučing (Drake, 2011) jih razume na način, da klient svojo pozornost preusmeri na zgodbe, 

ki ga krepijo, in tako razvije večje zavedanje, pridobi več zaupanja vase, izbira bolj 
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zavestno in dosega boljše rezultate. Kouč mu pomaga zgraditi prenovljeno identiteto in 

novo zgodbo, ki jo ponavlja, da bi trajno ohranil želeno identiteto. Nenazadnje, zgodbe so 

klientov pomemben vir spremembe. NLP koučing (Schwarz, 2005) pa pravi, da ima klient 

na razpolago vse vire, ki jih potrebuje za doseganje svojih ciljev. S tehniko modeliranja in 

drugimi NLP tehnikami klient aktivira in uporabi svoje potenciale, čeprav se jih sprva ne 

zaveda. 

 

Veščine in vloga narativnega in NLP kouča se razlikujejo: narativni razširi in poglobi 

klientovo zgodbo, mu omogoči, da iznajde nove povezave med svojimi zgodbami in nove 

načine delovanja (Drake, 2011), zato je osredotočen na proces pripovedovanja zgodb in 

strukturo vsebine. Obvlada veščino kalejdoskopskega pogleda na klienta in njegovo 

zgodbo ter veščino postopnega generiranja izkušenj. Aktivno je vpleten, vendar nenavezan 

na rezultat. NLP kouč pa ostaja osredotočen na cilje, ki so postavljeni v skladu s kriteriji 

učinkovitosti in realnosti (McDermott, 2001), zato klientu nudi podporo in opolnomočenje 

pri doseganju ciljev in premagovanju notranjih in zunanjih ovir ter obenem obvlada 

veščino vzdrževanja jasnih mej.  

 

Intervencije so med modeloma precej različne. Narativne (narativni diamantni model 

poslušanja; usmerjanje klienta preko štirih kanalov – misli, čuti, bodi, delaj; sistematično 

in poglobljeno analiziranje vodilnega elementa ter ključne metafore zgodbe) narativni kouč 

uporablja v skladu s spoznanji o navezanosti, čuječnosti in prisotnosti, NLP pa z ekološkim 

vidikom preverja učinke spremembe vedenja in delovanja na celotni sistem, v katerega je 

klient vključen, preden se sprememba dejansko zgodi. Do nje pa pride z uporabo svojih 

specifičnih intervencij (sidranje, asociiranost in disociiranost, intervencija Walt Disney, 

modeliranje, intervencija spreminjana omejujočih prepričanj, intervencija telesnega 

spomina, intervencija osebne integracije). 

 

Kriterij uspešnosti koučinga je pri primerjanih modelih drugačen. Narativni koučing 

(Drake, 2011) je uspešen, ko klient razišče in preseže globlje razloge, ki ga ovirajo pri 

doseganju ciljev, in zaradi uvidov v procesu in nove zgodbe, ki je temelj za spremembe, na 

nov način pristno deluje v svetu. NLP pa daje poudarek na konkretne rezultate 

(McDermott, 2001): koučing je uspešen, ko klient poveča svojo učinkovitost, motivacijo, 

učenje in izboljša strategije za doseganje svojih ciljev, ki jih tudi dejansko dosega. Razlike 

med modeloma se kažejo tudi pri razumevanju poti do uspeha: v narativnem koučingu 

(Drake, 2011) ta vodi preko krepitve klientovega zavedanja svojih osebnih zgodb in 

njihovega ozadja. Z uvidi pride do odločitve in dejanske spremembe vedenja, kar vodi do 

boljše kvalitete življenja. V NLP koučingu (McDermott, 2001) pa uspeh pomeni doseganje 

ciljev preko raziskovanja uspešnosti in modeliranja odličnosti vedenja ter preko odkrivanja 

in aktiviranja potencialov, kar vodi do doseganja ciljev.  

 

TABELA 8: Razlike modelov narativnega in NLP koučinga 

  

Razlike Narativni koučing NLP koučing 

Razlika med 

modeloma: 

temeljne 

značilnosti 

procesa 

Preko zgodb o sebi, dogodkih iz 

življenja in svetu se dogaja rast, 

razvoj odnosov in izražanje sebe. 

Klient prepozna, kako zgodbe 

oblikujejo njegovo identiteto in 

vedenje na zavedni in nezavedni 

ravni, ter oblikuje nove zgodbe o 

Najpomembnejša prvina procesa je 

povečana klientova učinkovitost in 

njegovi rezultati v obliki merljivih 

dosežkov in sprememb v miselnem in 

čustvenem svetu. 
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tem, kako želi biti in delovati v 

svetu.  

Razlika med 

modeloma: 

lastnosti 

pristopov 

Holistični pristop, ki pomaga 

klientom, da najprej spremenijo 

zgodbe o sebi, drugih in življenju 

ter kasneje spremenijo tudi svojo 

realnost. 

Direktiven pristop, ki ponuja širok 

spekter intervencij, ki reprogramirajo 

klientov način odzivanja in 

doživljanja, z namenom povečanja 

učinkovitosti njegovega delovanja, ki 

se meri v obliki doseganja ciljev.  

Razlike med 

načeli: 

Načelo nedirektivnosti Načelo razlikovanja med osebo in 

njenim vedenjem 

Razlika med 

modeloma: 

razumevanje 

klientovih virov 

in potencialov 

Klient svojo pozornost preusmeri 

na zgodbe, ki ga krepijo, in tako 

razvije večje zavedanje, pridobi 

več zaupanja vase, izbira bolj 

zavestno in dosega boljše 

rezultate. Kouč mu pomaga 

zgraditi prenovljeno identiteto in 

novo zgodbo, ki jo ponavlja, da bi 

trajno ohranil želeno identiteto.  

Klient ima na razpolago vse vire, ki jih 

potrebuje za doseganje svojih ciljev. S 

tehniko modeliranja in drugimi NLP 

tehnikami klient aktivira in uporabi 

svoje potenciale, čeprav se jih sprva ne 

zaveda. 

Razlika: veščine 

kouča 

Biti osredotočen na proces 

pripovedovanja zgodb in 

strukturo vsebine; veščina 

kalejdoskopskega pogleda na 

klienta in njegovo zgodbo; biti 

aktivno vpleten, vendar 

nenavezan na rezultat; veščina 

postopnega generiranja izkušenj. 

Nuditi podporo in opolnomočenje pri 

doseganju ciljev in premagovanju 

notranjih in zunanjih ovir; veščina 

vzdrževanja jasnih mej. 

 

Razlika: vloga 

kouča 

Razširiti in poglobiti klientovo 

zgodbo; mu omogočiti, da najde 

nove povezave med svojimi 

zgodbami in nove načine 

delovanja. 

Ostajati osredotočen na cilje, ki so 

postavljeni v skladu s kriteriji 

učinkovitosti in realnosti. 

 

Različne 

intervencije: 
 narativni diamantni model 

poslušanja 

 usmerjanje klienta preko 

štirih kanalov: misli, čuti, 

bodi, delaj 

 sistematično in 

poglobljeno analiziranje 

vodilnega elementa in 

ključne metafore zgodbe 

 sidranje 

 povezanost (asociiranost) in 

nepovezanost (disociiranost) 

 intervencija Walt Disney 

 modeliranje 

 intervencija spreminjanja 

omejujočih prepričanj 

 intervencija telesnega spomina 

 intervencija osebne integracije 

Razlika: način 

uporabe 

intervencij 

Intervencije se uporabljajo v 

skladu s spoznanji o navezanosti, 

čuječnosti in prisotnosti. 

Ekološki vidik preverja učinke 

spremembe vedenja in delovanja na 

celotni sistem, v katerega je klient 

vključen, preden se sprememba 

dejansko zgodi.  

Razlika med 

modeloma pri 

vprašanju: Kako 

Klient razišče in preseže globlje 

razloge, ki ga ovirajo pri 

doseganju ciljev in zaradi uvidov 

Klient poveča svojo učinkovitost, 

motivacijo, učenje in izboljša 

strategije za doseganje svojih ciljev, ki 
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vemo, da je 

koučing 

uspešen? 

v procesu in nove zgodbe, ki je 

temelj za spremembe, na nov 

način pristno deluje v svetu. 

jih tudi dejansko dosega. 

 

Razlika med 

modeloma: pot 

do uspeha 

Preko krepitve klientovega 

zavedanja svojih osebnih zgodb 

in njihovega ozadja. Prepozna, da 

zgodbe oblikujejo identiteto in 

vedenje na zavedni in nezavedni 

ravni. Z uvidi pride do odločitve 

in dejanske spremembe vedenja, 

kar vodi do boljše kvalitete 

življenja. 

Preko raziskovanja uspešnosti in 

modeliranja odličnosti vedenja ter 

preko odkrivanja in aktiviranja 

potencialov vse do realizacije 

klientovih ciljev. Dinamične 

intervencije so namenjene krepitvi 

kreativnosti pri doseganju ciljev.  

 

Razlika: pri kom 

je koučing 

uspešen? 

Pri klientih in koučih, ki so 

sposobni samorefleksije in so 

pripravljeni delati na čustveni, 

metaforični in neracionalni ravni 

ter so se sposobni razkrivati v 

svojih zgodbah. 

Pri klientih, ki so jim blizu kreativne 

intervencije, ki so pripravljeni iti po 

poti osebnega razvoja z učenjem 

tehnik, ki jih prakticirajo v 

vsakodnevnem življenju.  

Razlika: 

omejitev 

uspešnosti 

Po filozofski usmeritvi je 

nedirektiven, zato ga je potrebno 

dopolniti z drugimi metodami, ko 

je potrebna večja direktivnost.  

Zaradi manjka poglobljene analize 

vzrokov neuspeha je vprašljiva 

dolgoročnost rezultatov pri doseganju 

ciljev. 

 

 

3.3. Sklepni povzetek  

 

V sklepnem razmišljanju o primerjavi modelov ugotavljam, da je narativni koučing 

osredotočen na sedanjost, k eksperimentu, na metafore v klientovi zgodbi, ki so portal do 

sprememb navzven in navznoter. NLP koučing pa je usmerjen v prihodnost, k akciji in 

ciljem, ki se opredelijo na začetku procesa.  

 

Transformativni učinek v narativnem koučingu ima upovedovanje nove zgodbe, ki preseže 

stare vzorce in klienta na novo postavi v svet. Sprememba v klientovi učinkovitosti in 

doseganju ciljev pa v NLP koučingu izvira iz pravilno izpeljanih intervencij. Zato je 

narativni kouč naravnan k poslušanju, sledi ritmu klienta in zaupa, da se prave stvari 

pojavijo ob pravem času. NLP kouč pa je naravnan k akciji, usmerjen k ciljem in spodbuja 

klienta k aktivnostim. Refleksivnost klienta se v narativnem koučingu spodbuja, saj je 

ključna za premike v klientovi notranjosti, medtem ko ji NLP koučing ne namenja posebne 

pozornosti.  

 

Razlika med modeloma se kaže tudi pri vrsti intervencij, ki se jih poslužujeta. Za 

ilustracijo navajam primer intervencije modeliranja: ker narativni koučing poudarja 

avtentičnost klienta, je ne uporablja, v NLP koučingu pa je modeliranje ena od ključnih 

intervencij. Vendar posnemanje zunanjega vedenja z modeliranjem ne pomeni, da se 

spremeni tudi notranja struktura sveta in klientova prepričanja, ki so ključna za njegov 

(ne)uspeh, zato je po mojem mnenju dolgoročna učinkovitost NLP koučinga vprašljiva, kar 

bi bilo potrebno v prihodnosti še raziskati. 

 

Narativni koučing vidim kot proces, ki vključuje moč nezavednega in ga aktivira preko 

simbolov osebnih zgodb. NLP pa je preko uravnavanja notranjih stanj usmerjen k 
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zunanjim rezultatom, zato je lahko dovzeten za zlorabe v manipulativne namene, še 

posebej v poslovnem svetu zaradi interesov kapitala. Tudi narativni kouč mora biti pazljiv, 

saj menim, da lahko proces odjadra v smer, ki ni učinkovita. Kot način odpravljanja 

možnih pomanjkljivosti in za višanje kakovosti dela bi narativnemu in NLP kouču 

priporočala redno supervizijo. 

 

TABELA 9: Sklepna primerjava stičnosti in razlik modelov narativnega in NLP koučinga 

 

Kriterij Narativni koučing NLP koučing 

Osredotočenost Na sedanjost, k eksperimentu, na 

metafore v klientovi zgodbi, ki so 

portal do globljih sprememb 

navzven in navznoter. 

Na prihodnost, k akciji, k 

ciljem, ki se opredelijo na 

začetku procesa. 

Transformativni učinek K spremembi pelje upovedovanje 

nove zgodbe, ki preseže stare 

vzorce. 

K spremembi vodijo 

pravilno izpeljane 

intervencije. 

Kouč Naravnan k poslušanju. 

Sledi ritmu klienta. 

Zaupa, da se prave stvari pojavijo 

od pravem času. 

Naravnan k akciji. 

Usmerjen k ciljem. 

Spodbuja klienta k 

aktivnostim. 

Refleksivnost klienta Se spodbuja, gradi se na razvoju 

samorefleksije. 

 Se ne spodbuja. 

Primer: intervencija 

modeliranje 

Poudarja avtentičnost klienta in se 

ne poslužuje tehnike modeliranja. 

Posnemanje zunanjega 

vedenja z modeliranjem ne 

pomeni, da se spremeni tudi 

notranja struktura sveta in 

klientova prepričanja, ki so 

ključna za njegov (ne)uspeh. 

Učinek Poglobljen proces, ki vključuje 

moč nezavednega in ga aktivira 

preko simbolov osebnih zgodb. 

Preko uravnavanja notranjih 

stanj usmerjen k zunanjim 

rezultatom. 

Možna pomanjkljivost Kouč, ki ni dovolj asertiven, se 

pusti prevzeti klientovi zgodbi in 

tako lahko proces odjadra v smer, 

ki ni v skladu z dogovorjenimi 

cilji. 

Dovzetnost za zlorabe v 

manipulativne namene, še 

posebej v poslovnem svetu 

zaradi interesov kapitala. 

Odpravljanje 

pomanjkljivosti 

Redna supervizija za kouča. Redna supervizija za kouča. 
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II. DEL: SINERGETIKA IN SINERGETIČNA GENERIČNA NAČELA 

 

Sinergetski model sem si izbrala kot shemo za analizo soustvarjalnega procesa v koučingu, 

ker ponuja nov vidik paradigme, ki sloni na konstruktivistični paradigmi, in ponuja celostni 

pogled na osebni razvoj. Privlači me, ker ga razumem kot nov, svež pristop k procesom 

pomoči in svetovanja, kamor se uvršča tudi koučing kot interaktivni proces udejanjanja 

sprememb. Proces koučinga v luči sinergetike razumem kot proces ustvarjanja spodbudnih 

okoliščin, na katere klient odgovori z učinkovitejšimi, uspešnejšimi in bolj zadovoljivimi 

načini delovanja. Spoznanja, ki jih avtorica Šugman Bohinc navaja v svojih pripevkih 

(2011 in 2013), zato prenesem na polje koučinga, kjer gre prav tako kot na polju šolske 

učne pomoči za nelinearno, kompleksno, dinamično in nepredvidljivo dogajanje. Tudi v 

koučingu se srečujemo z osebnimi teorijami, pogledi, jeziki, ki konstituirajo in vzdržujejo 

klientovo življenjsko zgodbo in njegovo osebno resničnost. Tako kouč kot klient sta v 

procesu koučinga udeležena s svojo osebno zgodbo, zato je na mestu predpostavka 

kibernetike II. reda, tj. znanosti o komunikaciji in učinkoviti kontroli v smislu 

samouravnavanja (Wiener v Šugman Bohinc, 1997), ki nas spominja, da smo vsi 

udeleženci v sistemu vedno tudi opazovalci in opisovalci samih sebe in svojega mesta v 

sistemu, s katerega pojasnjujemo dogajanje v sistemu. Zato so ključni pojmi pri 

epistemologiji kibernetike II. reda krožnost, samoopisovanje, samoopazovanje, 

razlikovanje in interpretiranje, zaznavanje in spoznavanje, upoštevanje konteksta 

spremembe in povratne informacije. Posledično je resničnost vselej razumljena kot 

funkcija dogovora vsaj dveh udeležencev v sistemu (kouča in klienta v kontekstu procesa 

koučinga), izraz njunega strinjanja in soglasja o nečem kot o resničnem
4
. Von Foerster 

(1979, v Šugman Bohinc, 1997) zagovarja stališče o konstruiranosti, interpretativnosti 

mentalne aktivnosti, s katero ustvarjamo opise, ki s samoobnavljanjem pridobijo stabilnost 

in »oživijo«. 

 

Blizu mi je spoznanje, da se pretekla spoznanja, doživetja, interpretacije rekurzivno 

vgrajujejo kot podlaga naslednjim procesom spoznavanja in doživljanja. Še posebej me 

zanima vprašanje, v kakšnih okoliščinah se ljudje začnemo spreminjati, kaj potrebujemo, 

da začnemo spontano in samodejno ustvarjati primernejše alternativne odzive na 

življenjske okoliščine in opuščati manj ustrezne. Konstruktivistnično razumevanje je 

(Šugman Bohinc, 2013), da ljudje vsak dražljaj interpretiramo osebno, ne glede na njegov 

izvor. Zato je smiselno, da se kouč pridruži klientu tam, kjer se slednji nahaja, spoznava 

njegove pojmovne mreže, življenjske zemljevide, osebne navade in da skupaj ustvarjata 

novo resničnost, ki bo bolj sovpadala s klientovim želenim stanjem.  

 

Kouč ne spreminja vedenja klienta, temveč skrbno in spoštljivo raziskuje, kateri elementi v 

klientovi interpretaciji resničnosti delujejo nanj motivirajoče, da bo začel samodejno 

opuščati manj učinkovite vzorce delovanja. S klientom soustvarja potencialno spodbudne, 

energizirajoče okoliščine, v katerih klient spontano razvije starim vzorcem alternativne, 

uspešnejše spoznavno-čustveno-vedenjske vzorce. Motivacija se v tem kontekstu 

(Šugman Bohinc, 2013) razume kot klientov odgovor na aktualne okoliščine, zato je 

pomembno, da kouč raziskuje okoliščine, na katere se klient odzove s prebujeno 

motivacijo. Iz konstruktivizma oz. interpretativnega pogleda na svet in človeka izhaja 

                                                        
4 Na tem mestu želim pojasniti rabo izraza »uvid«: uporabljam ga v smislu kot spoznanje o sebi, 

prepoznavanje novih vidikov svoje zgodbe, ustvarjanje in pisanje svoje nove zgodbe in ne v objektivističnem 

smislu kot »vpogled resničnost, kakršna je«.  
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sinergetika
5
, ki je ena od sodobnih znanosti o kompleksnosti. Zato razume kouča 

(pomagajočega) kot opazujočega in doživljajočega, ki je del sistema, in vpliva na 

doživljanje in konstruira pomen svojega doživljanja. Sinergetika je torej transdisciplinarna 

znanost o procesih spontanega porajanja novih vzorcev organiziranosti sistema, s katerimi 

se sistem prilagodi na spremenjene življenjske okoliščine (Šugman Bohinc, 2011). V luči 

sinergetike, ki se opira na konstruktivistično paradigmo, je uporabnih nekaj temeljnih 

perspektiv: odpiranje prostora za pogovor, drža nevednosti, pristop radovednosti namesto 

klasičnega strokovnjakovega izvedenstva ter pojmovanje klienta kot največjega izvedenca 

za lastne izkušnje. Govorica telesa, mimika, znaki, ki spremljajo govor, odpirajo prostor za 

pogovor. Drža nevednosti pomeni, da se kouč pridružuje klientu v njegovi aktualni situaciji 

in se iskreno zanima zanj. Pristop radovednosti zamenja pristop izvedenstva, tako da kouč 

radovedno raziskuje vzorce klientovega sistema. 

 

Glede na spoznanja sinergetike za koučing raje kot tehnike in metode, ki pomenijo predpis 

mehanskih korakov, ki vodijo do učinkov, uporabljamo pojem hevristika, ki pomeni 

spretnosti in načine ravnanja v konkretni situaciji in se odzivamo na sistem virov 

klientovega sistema. Z izrazom hevristika ne predpostavljamo vzročno-posledične 

povezave med intervencijo in njenim učinkom, kakršno pričakujemo ob pojmu tehnika. 

Poleg tega pojem hevristika predpostavlja večjo kreativnost, saj kouč raziskuje pomene 

klientove zgodbe in iz tega ustvarja hipoteze možnih sprememb; z vsakim klientom ravna 

drugače in tako se novi načini ravnanja porajajo v interakciji med udeleženci koučinga. 

 

Kibernetični model (Barnes, 1994, v Šugman Bohinc, 1997) predstavi različne rekurzivne 

ravni interpretativne aktivnosti, ki so povedano zelo poneostavljeno s prispodobo - vložene 

ena v drugo kakor lesene ruske babuške, kjer je vsaka naslednja zaobsežena v prejšnji. 

Uporabimo ga lahko kot model rekurzivnega razvoja kognicije skozi različne krožne ravni 

intrepretiranja, konstruiranja, konceptualiziranja, modeliranja, torej urejanja in osmišljanja 

dražljajev, ki imajo značaj informacije. Proces koučinga lahko pogledam skozi prizmo 

kibernetike epistemologije oz. hermenevtične epistemologije, ki proučuje jezik in 

prispeva k njegovemu razumevanju. Zanj je značilna krožnost, vzajemno sovplivanje 

kouča in klienta, ki vodita in usmerjata drug drugega. Učinki zaključenih delov procesa se 

krožno vlagajo v nadaljne procese, zato lahko razvoj procesa opišem z metaforo spirale: 

delo se nenehno dograjuje in vsakokrat se na novo opredeljuje; kouč vodi klienta pri 

raziskovanju njemu lastnih rešitev in raziskovanju njegovega razumevanja sebe in svoje 

osebne zgodbe. Zato še posebej narativni koučing večkrat ne daje dokončnih odgovorov, 

ampak uči, kako odpirati nova vprašanja in kako še drugače ravnati s problemi. 

 

Hermenevtična epistemologija je interpretativna, krožno samoopisuje in samopojasnjuje, 

utemeljuje prevzemanje odgovornosti nase in zapovedovanje etičnosti samemu sebi. Po 

hermenevtični epistemologiji se novo ustvarja na podlagi razumevanja in dinamičnega 

reševanja problemov (Šugman Bohinc, 1997). Ko kouč deluje hermenevtično, skuša 

klientu pomagati, da se bo oblikoval v skladu z lastno vizijo sebe za prihodnost. Pri tem ga 

podpira in sodeluje pri ustvarjanju novega, vodi ga na poti v neznano in nepredvidljivo. 

Vloga jezika in komunikacije je v procesu koučinga, kjer kouč deluje hermenevtično, 

cirkularna in ne linearno kavzalna. Gre za interpretacijo doživetij in idej, ki jih ljudje 

podeljujejo v razgovoru, in bistvo razumevanja pomena sporočila določa tisti, ki 

interpretira sporočilo – kouč torej soustvarja pomen klientovih besed, ki si jih skuša 

razložiti. Hermenevtično naravnani kouč (Šugman Bohinc, 1998) se uči razumeti klientovo 

razumevanje, da bi v tem referenčnem okviru skupaj s klientom razvijal nove analogije in 
                                                        
5 Izraz sinergetika izhaja iz grške besede »synergeticos«, ki pomeni součinkujoče, sodelujoče. 
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učinkovite spremembe v dogovorjeni smeri. Z razvojem novih konceptov se bo resničnost 

spremenila, saj se način delovanja spremeni z vsako kognitivno akcijo, ki jo izvedemo. Na 

ta način klient prekine neželeno vedenje in vzpostavi zadovoljivejše načine 

samoorganiziranosti in nove stabilne vzorce kreiranja osebne resničnosti. 

 

Moja osebna opredelitev je, da sem uglašena z disciplinami, ki jim je skupna vključitev 

opazovalca v sistem opazovanja, to pomeni, da mi je blizu hermenevtična epistemologija, 

sinergetika in kibernetika drugega reda. Vse mentalne aktivnosti razumem kot 

interpretativne (Šugman Bohinc, 1998), ker je spoznavanje izraz položaja opazovalca, 

funkcija njegovega razumevanja. Pomen je zato vsakokratna interpretacija tistega, ki 

sporočilo prejema in interpretira. Če prenesem spoznanja na področje koučinga, lahko 

rečem, da je uspešen in učinkovit le v tej meri, v kolikor omogoča vzajemno spoznavanje, 

učenje in spreminjanje klienta in kouča znotraj sistema procesa koučinga.  

 

Raziskovalne ugotovitve razvoja novih vzorcev so zgoščene v osmih sinergetičnih 

generičnih načelih, ki sem jih izbrala za analizo samoorganizirajočih procesov koučinga 

(Schiepek et al., 2005 a, Schiepek, 2008, v Šugman Bohinc, 2011): 

1. ustvarjanje okoliščin za (odnosno) stabilnost,  

2. razlikovanje problemskih vzorcev sistema, s katerim sodelujemo, in potencialnih zasnov 

za vzorce rešitve,  

3. upoštevanje in krepitev občutka, da si je smiselno prizadevati za spremembe,  

4. prepoznavanje spremenljivk nadzora – kaj energizira in kaj destabilizira sistem – s tem 

ustvarjamo pogoje, ki bodo spodbujali motivacijo klienta,  

5. destabiliziranje vzorca – krepitev odklona od nezadovoljivih starih vzorcev s pomočjo 

spremenljivke nadzora in preizkušanja alternativnega vedenja, pomoč pri utrjevanju novih 

izkušenj s pohvalami in varovalnimi scenariji, s prepoznavanjem majhnih premikov v 

želeno smer, 

6. upoštevanje kairósa – omogočanje časovne usklajenosti (koordinacije, sozvočja) med 

ravnanjem kouča in procesom klienta,  

7. omogočanje prekinitve simetrije med starimi in novimi vzorci s pomočjo definiranja 

ciljev in majhnih korakov,  

8. stabiliziranje in integracija novih vzorcev.  

 

Izjemno pomembno se mi zdi, da so vsa načela, ki so splošne smernice, uporabna in 

veljavna v celotnem procesu koučinga, saj ne gre za procesne faze, ki bi si sledile v 

določenem zaporedju. Kouč pa s svojimi načini ravnanja lahko udejanja tudi več 

sinergetičnih generičnih načel hkrati in obenem z različnimi ravnanji udejanja isto načelo. 

V nadaljevanju povzamem opise načel iz prispevka Šugman Bohinc (2011) in jih prenesem 

na polje koučinga. 

 

1. Ustvarjanje razmer (konteksta) za (odnosno) stabilnost:  

Primarna stabilnost odnosnega konteksta koučinga je predpogoj za to, da se procesi 

spreminjanja z možnostmi za uspeh sploh lahko začnejo. Če klient želi aktivirati vire za 

spreminjanje svojih ustaljenih, a ne več ustreznih vzorcev, potrebuje trdna tla pod nogami, 

občutek stabilnosti in varnosti. Zato je pomembno, da kouč pomaga vzpostaviti primarni 

kontekst stabilnosti, ki bo odrivna podlaga za razvoj novih spoznavno-čustveno-vedenjskih 

navad. Včasih so klientove aktualne življenjske razmere nestabilne in porabijo vso 

razoložljivo energijo (Šugman Bohinc, 2013). Takrat je sodelovanje med klientom in 

koučem uspešno le, če se posvetita trenutnim potrebam.  
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Koncepti in postopki za razvoj konteksta odnosne stabilnosti, ki pomeni predvsem 

kakovost odnosa med koučem in klientom, so (Šugman Bohinc, 2011, str. 52): 

- minimalna motivacija za sodelovanje, 

- odnosni kontekst, v katerem se klient počuti varnega, 

- zaupanje v kompetence kouča, 

- zaupanje v vire, moči, sposobnosti klienta, 

- krepitev klientovega občutka o lastni vrednosti, zaupanje v lastne kompetence, 

- veselje do eksperimentiranja in učenja iz napak, 

- pričakovanje, da se bo sodelovanje razvijalo v smeri želenega cilja, 

- usmerjenost na želeno prihodnost, 

- upanje na uspeh in drugi. 

 

Odnosni vidik koučinga tako pomeni osebni stik s klientom in osebni pristop, pozornost, 

toplino, klientov občutek, da je kouču mar zanj, omogočanje sprejemajočega okolja z 

gestami, pohvalami, občudovanji, ki krepijo občutek smiselnosti prizadevanj za 

spremembe. Vzdušje, ki krepi odnos zaupanja, pozitivnega pričakovanja, naravnanosti na 

želene izide krepi klientovo motiviranost (Šugman Bohinc, 2013). Flaker (2003, v Šugman 

Bohinc, 2011) navaja elemente strokovne discipline, ki ustvarjajo kontekst stabilnosti: 

točnost, spoštljivost, dostopnost, zanesljivost, spoštovanje dogovorov, molčečnost. Vse to 

oblikuje kontekst primarne stabilnosti, ki vključuje čustveno varno okolje in delovni 

odnos. Šugman Bohinc (2007 v Šugman Bohinc, 2011) navaja načela strokovne discipline, 

ki pripomorejo h krepitvi odnosne stabilnosti: dogovor o delovnem odnosu, perspektiva 

moči, etika udeleženosti, opredelitev želene spremembe problemske situacije, raziskovanje 

razpoložljivih virov za rešitev problema, dogovor o načrtu majhnih, uresničljivih korakov 

v smeri želenega razpleta, spremljanje udejanjanja in dopolnjevanje ter spreminjanje načrta 

korakov, dogovor o koncu sodelovanja v procesu. Menim, da je pomembno, da kouč 

soustvari kontekst, na katerega se klient odzove z novo spoznavno-čustveno-vedenjsko 

izkušnjo, ki jo krepi s pozornostjo, pohvalami in spodbudami že v samem začetku procesa. 

Še posebej zanimive so mi ugotovitve znanstvenih raziskav (Šugman Bohinc, 2013), ki 

poudarjajo upanje na uspeh in usmerjenost na želeno prihodnost. Pričakovanje, da bo 

proces koučinga (projekt pomoči) uspešen, namreč spodbudi aktivacijo človeških virov, 

zaradi katerih ima oseba povečane možnosti za uspeh. To pomeni, da ko smo usmerjeni k 

rešitvi, prispevamo h krepitvi izkušenj uspeha iz preteklosti, jo sidramo v klientovi 

konstrukciji resničnosti ter posledično ustvarjamo okolje, v katerem je klient lahko 

uspešen.  

 

2. Razlikovanje vzorcev sistema, s katerim sodelujemo 

Delovni odnos soustvarjanja pomeni, da skrbno in spoštljivo raziskujemo življenjski svet 

klienta in ga kot največjega poznavalca svojih izkušenj povabimo k opredelitvi problema iz 

njegove perspektive. Z vprašanji, komentarji, zgodbami, ki ga motivirajo, ga spodbujamo, 

da prepozna drugačne okoliščine, ki bi lahko bile podlaga za nove vzorce rešitve. 

Izpostavimo, kaj mu je uspelo, kaj ga je pritegnilo, kakšne so bile takrat okoliščine. Da 

sistem lahko spremeni svoje navade, je potrebno (Šugman Bohinc, 2011):  

- razlikovanje problemskih individualnih in interakcijsih vzorcev ter potencialnih 

vzorcev rešitve, 

- destabilizacijo problemskih vzorcev ter mobilizacijo izkušenj, ki lahko postanejo 

zasnova za vzorce rešitve, 

- stabilizacijo alternativnih izkušenj do novih individualnih in interakcijskih vzorcev. 

Kouč raziskuje svet klienta, da prepozna vire, na katere se lahko v procesu opre, da 

prepozna, kaj energizira sistem, da pri njem spodbudi odklon od starih nezaželnih vzorcev 
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in v tem vztraja ne glede na moteče dejavnike in neželene dogodke. Skratka, kouč in klient 

raziskujeta, kaj klientu povzroča težave in kje se skrivajo potencialni vzorci rešitev. 

 

3. Upoštevanje in krepitev občutka, da si je smiselno prizadevati za spremembe 

Zaupanje klienta, da je delo za spremembne smiselno, je dejavnik, ki utrjuje odnos med 

klientom in koučem in omogoča delovanje vseh drugih dejavnikov vzpostavljanja 

okoliščin za odnosno stabilnost. Kot kouči raziskujemo, zakaj vse je vztrajno prizadevanje 

za spremembe smiselno? Upoštevamo življenjski slog, osebne okoliščine, življenjske cilje 

in izkušnje klienta. Krepimo klientov občutek smisla, vrednosti in koristi, ki jih doživlja, 

ko se trudi za spremembe, in smo ob tem vedno bolj ustvarjalni. Iznajdemo načine, kako 

lahko klientu pomagamo, da gradi, aktivira in ohranja občutek notranje smiselnosti.  

 

4. Razlikovanje nadzornih spremenljivk – kaj energizira in kaj destabilizira 

sistem 

Nadzorni parametri so v sinergetiki energizirajoče razmere v okolju klienta, ki sprožijo, da 

se sistem (klienta) začne spreminjati, prilagajati, da se neželeni vzorci začnejo 

destabilizirati. Kouč in klient načrtujeta, kako jih aktivirata z malimi koraki in ustvarita 

kontekst, na katerega bi se lahko klient odzval s spremembo svojega nezadovoljivega 

ustaljenega načina delovanja. Kaj bi klienta tako spodbudilo, da bi spontano začel opuščati 

manj funkcionalne vzorce vedenja in čustvovanja in razvil uspešnejše? Zanimajo nas 

izjemne izkušnje in redki dogodki v klientovi preteklosti, ko mu je uspelo rešiti 

problemsko situacijo, podobno sedanji ali pa drugačno, in se je s tem naučil nečesa, kar bi 

lahko preizkusil zdaj. Radovedni smo glede njegovih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, ki 

bi ga lahko motivirali, da bi se lotil dela za spremembe in pri njem zmogel vztrajati. Kaj so 

energizirajoči dejavniki, na katere se klient odzove z želenim vedenjem? Kaj aktivira 

njegove vire? Šugman Bohinc (2013) med drugim navaja sprožilne dejavnike spremembe, 

ki obsegajo ojačevalce želenega vedenja (pohvala, nagrada, podpora) in zaviralce 

neželenega obnašanja (graja, izključevanje).  

 

5. Destabiliziranje vzorca – krepitev odklona s pomočjo nadzornih spremenljivk 

Obsežnost novosti v klientovem sistemu je pogosto odvisna od tega, kaj se klientu še zdi 

dovolj varno, da mu pomeni izziv, in ga hkrati ne ogroža. Destabilizacijo navad spremljajo 

varovalni scenariji kot vnaprej dogovorjeni potencialni blažilci morebitnih neželenih 

učinkov odklona od obstoječih vzorcev delovanja, kar že udejanja osmo sinergetično 

generično načelo. Kouč se ustavlja ob različno velikih spremembah, jih komentira, 

občuduje, se jim čudi, hvali klienta in ga morda celo zavira pred prehitrim napredovanjem. 

Ti načini ravnanja krepijo klienta, da zdrži spremembo običajnega vzorca, hkrati pa ga 

varujejo pred tem, da bi se vzpostavile preveč ogrožajoče, nestabilne okoliščine, na katere 

bi se odzval z vračanjem v staro neželeno, a zaradi domačnosti varno stanje (položaj 

kritične nestabilnosti). Staro stanje je privlačno, ker je znano, ustaljeno, predvidljivo. Zato 

vsaka, tudi zelo zaželena sprememba v delovanju sistema ogroža njegovo dosedanje 

ravnovesje in njegove ustaljene vzorce. Zato si že ob načrtovanju spremembe določimo 

varovalne scenarije postopkov za obdobje kritične nestabilnosti na prehodu med starimi in 

novimi vzorci (Šugman Bohinc v Šugman Bohinc et.al., 2007) in se pripravimo na 

morebitne neželene dogodke (nihanje motivacije, povečana negotovost v uspeh, 

nepričakovane motnje), ki ga omajajo v namenu, da sledi načrtu spremembe (Šugman 

Bohinc, 2013). Takšne priprave so varovalne, prispevajo k stabiliziranju sprememb že v 

času, ko jih načrtujemo, in krepijo odklon od starega, neželenega vzorca. Konkretno so to 

lahko načrtovanje korakov, narativne in NLP intervencije, opisane v prejšnjem poglavju. 
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6. Upoštevanje kairósa – časovne usklajenosti, uglašenosti, sozvočja med 

ravnanjem kouča in procesom klienta 

Sinergetiki govorijo o časovni usklajenosti in koordinaciji med hevrističnimi postopki in 

komunikacijskimi slogi kouča ter psihosocialnimi procesi in ritmi klienta. Označimo jo 

lahko kot hipne prelome v procesu vzpostavljanja delovnega odnosa in osebnega stika, ko 

se hkrati spogledamo, nasmejemo, se ustavimo v močnem čustvu, začutimo, da je na 

vidiku možnost za premik k novemu. Gre za trenutek energizirajoče usklajenosti, 

posvečeni trenutek, ki ga Schiepek (Šugman Bohinc, 2011) poimenuje z grško besedo 

»kairós
6
« v pomenu enkratne priložnosti. Klient se lahko (nezavedno ali zavedno) odloči, 

da zagrabi priložnost in jo udejani ali pa jo izpusti, da odide mimo. Da bi moč takega 

trenutka priložnosti usidrali, lahko uporabimo telo (očesni stik, dotik, zvok) ali besede 

(metafore). Na ta način jo lahko pozneje prikličemo kot pomoč za premike v smeri, ki si jo 

želimo, za prehod med vzorci. K učinkoviti izrabi kairósa pripomorejo izkušnje, pozornost 

na proces in njegove prelomne točke ter koučeva kritična refleksija o svojem ravnanju in 

njegovih učinkih. Kairós je torej enkratna priložnost za omajanje vzorca, ki je klientu v 

navadi, za spremembo, h kateri teži. 

 

7. Omogočanje prekinitve simetrije med starimi in novimi vzorci s pomočjo 

definiranja ciljev, majhnih možnih korakov  

Novo spoznavno-čustveno-vedenjsko izkušnjo klienta zavarujemo z vnaprej pripravljenimi 

scenariji za primer motivacijskega omahovanja v stanju kritične nestabilnosti opuščanja 

starih vzorcev in postopnega razvijanja novih, ko klienta vleče k nezaželenim ustaljenim 

vzorcem. Na ta način utrdimo možnost, da sprva redke, šibke, alternativne pozitivne 

izkušnje klienta prerastejo v vzorec. Stanje, ko ima klient za svoje razmišljanje, 

čustvovanje in vedenje poleg obstoječih starih vzorcev na voljo že nove izkušnje, ki se 

zgoščajo v vzorce, sinergetiki imejujejo simetrija med vzorci, kar z drugimi besedami 

lahko opišem kot tekmo za prevlado med starimi in novimi vzorci. Naloga kouča je, da si 

prizadeva, da se simetrija, tekmovanje med nezadovoljivimi in želenimi vzorci prekine, da 

klient izbere alternativno novo vedenje. K izbiri novega delovanja pripomore usmerjenost 

na želeni cilj, saj se učinkovitost poveča, če aktiviramo več zaznavnih poti. Zamišljamo si 

lahko, kaj vse bo drugače, ko bo klient dosegel zastavljeni cilj. Ko se osredotočamo na 

spremembe, je pomembno, da si jih zamišljamo in jih opisujemo, kot da so se že zgodile, 

da jih opazujemo in opisujemo v sedanjem času ter v trdilni obliki.  

 

Sinergetiki opozarjajo, da za spodbujanje sprememb med vzorci ni nujno, da se ukvarjamo 

s problemskimi vzorci, saj nenehno osredotočanje na njih pripomore k stabiliziranju 

neželenega. Zato se kouč hkrati z raziskovanjem življenjskega sveta sogovornika z vidika 

njegovih težav zanima, kako si bo sogovornik pomagal pri doseganju želene spremembe, 

kaj se je naučil iz negativne problemske izkušnje, da bo v prihodnje drugače ravnal in se 

zavaroval pred podobnim neželenim izidom. Kouč zato raziskuje, kaj želi klient 

spremeniti, po čem bo prepoznal želeno spremembo, kaj bo takrat drugače. 

 

8. Prispevanje k stabilizaciji in integraciji novih alternativnih vzorcev 

Pomembna značilnost procesov udejanjanja želenih sprememb je njihova stabilizacija. 

Tako kot je sistem klientovega notranjega sveta potreboval okoliščine in čas, da je razvil in 

utrdil svoje problemske vzorce, potrebuje primerne razmere in čas, da bo stabiliziral nove, 

                                                        
6 V grški mitologiji Kairos predstavlja boga srečnega trenutka, ki pooseblja priložnosti, srečo in bežne 

naklonjene trenutke ter ob pravem času prinaša vse ustrezno, prikladno, ugodno in koristno ter tako kljubuje 

človekovi usodi. Zato je treba priliko takoj zgrabiti, sicer bo trenutek minil in nikoli prišel nazaj (Šugman 

Bohinc, 2013). 
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sprva šibke vzorce rešitve. Pozornost zato usmerimo na krepitev in utrditev novih vzorcev. 

Klient namreč potrebuje številne pozitivne odzive in potrjevanja za svoje nove spoznavno-

čustveno-vedenjske vzorce. Potrebuje priložnosti in čas, da jih preskusi v različnih 

situacijah, jih združi z obstoječimi samoopisi in vključi v zase smiselne odnose ter socialne 

strukture (Schiepek v Šugman Bohinc, 2011). Še tako majhne razlike, novosti, dosežke, 

premike v smeri želenih izidov moramo krepiti s pohvalami, komplimenti, smehom, s 

spoštljivim, radovednim, zavzetim odnosom in naklonjenim ozračjem. Sprva krhke nove 

vzorce stabilizira tudi vmesno in končno ovrednotenje skupnega dela (Šugman Bohinc, 

2013). 

 

Če povzamem opis sinergetičnih generičnih načel, lahko najprej rečem, da vsako 

sinergetično generično načelo udejanjamo z različnimi strokovnimi ravnanji 

(intervencijami) in z vsakim strokovnim ravnanjem udejanjamo različna sinergetična 

generična načela. Po Šugman Bohinc (2013) je za uspeh procesa bolj kot tehnika 

pomemben odnos, ki ga soustvarita kouč in klient. Kouč vstopa v sistem s svojimi 

osebnimi dejavniki, s sposobnostjo videti situacijo, humorjem, temperamentom, energetsko 

opremljenostjo, tako da uporablja zgodbe, raziskuje, kako bo klient reorganiziral vzorce. 

Klient pa v procesu okrepi svoje vire, se regenerira, redefinira sebe. Proces spreminjanja 

je kot ples med dejanji kouča in odzivi klienta, ki dobiva nove izkušnje iz odnosa, se tako 

odklaplja od starega in ustvarja zametke novega vzorca. Kouč skuša s svojim delovanjem 

prispevati k prekinitvi simetrije, ustaviti tekmo med starimi in novimi vzorci in 

vzpostaviti okoliščine, v katerih bi klient lahko izbral nove načine delovanja. Skozi celoten 

proces skuša kouč s svojimi ravnanji prispevati k temu, da bi se krhke zasnove novih 

vzorcev utrjevale, krepile, stabilizirale in pozitivno ovrednotile s komplimenti, 

proslavljanjem uspehov in postavljanjem varovalnih scenarijev. Posebno mesto ima 

dajanje komplimentov, ki krepi občutek smiselnosti prizadevanja za spremembe, omogoči 

uglašenost, kairós, priložnost za premik, preokvirjanje, prekinitev simetrije med starimi in 

novimi vzorci, novo izkušnjo, ki vodi k novi navadi, ki povzroča zadovoljstvo. Zanimivo 

mi je spoznanje, da ni potrebno raziskovati problemskih vzorcev z namenom, da bi 

spodbudili prehode med vzorci, ker bi z osredotočanjem na njih prispevali k njihovi 

krepitvi. Pomemben prispevek sinergetike je, da kouč spreminja okoliščine, vzdušje, ki 

bo potencialno spodbudilo spremembo navad z novimi izkušnjami, ko bo klient vedno 

večkrat izbral nov način delovanja, dokler ne postane prevladujoč. V tem kritičnem 

obdobju nestabilnosti, v vmesni fazi spremembe, ko se klient še vrača v stare vzorce, 

morajo zametki novega delovanja prerasti v navado, zato klient rabi spremljanje, 

varovalke, podporo, načrtovanje.  
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III. DEL: KOUČING, KOMUNIKACIJA IN ODPORI 

 

1. Komunikacija 

 

Prvine komuniciranja v koučingu razumem v kontekstu narativnega in NLP pristopa ter v 

luči sinergetike. Po pojmovanju kibernetike drugega reda pomeni komunicirati deliti, 

zediniti se, biti udeležen, pomeni podelitev konceptov med sebe in skleniti dogovor o 

skupni resničnosti. Bistvo koučinga je v pogovarjanju: govorjenju, pripovedovanju, 

poslušanju, usklajevanju, kar označujemo tudi s »pomeniti se« – uskladiti pomen različnih 

misli, kar implicira medseboljno vplivanje udeležencev (Vec, 2004, Kobolt, 2004). Po 

hermenevtični metodi sogovorniki s krožnim izmenjevanjem in podeljevanjem svojih 

interpretacij in konceptov bogatijo svoje interpretacije in razvijajo nove, sklepajo dogovore 

o skupnih interpretacijah, se prek tega zbližujejo in povezujejo, vendar ne pride do zlitja, 

saj sogovorniki obenem ohranjajo svojo medosebno interpretativno različnost (Pask, 1992, 

v Šugman Bohinc, 2009). Tudi kouč je pozoren na to, da navkljub pogostemu iskanju 

skupnih imenovalcev s klientom oba ohranita vsak svoje stališče in različnost. 

 

Kot eno izmed (od) najmočnejših komunikacijskih orodij v koučingu se navaja 

preokvirjanje. Po Watzlavicku (1974, Šugman Bohinc, 1997) s preokvirjanjem 

spreminjamo konceptualni in/ali čustveni kontekst, v odnosu do katerega oseba doživlja 

situacijo, in ga klient umesti v drug okvir, ki ustreza dejstvom te iste konkretne situacije 

enako dobro ali celo bolje in s tem spremeni njen celotni pomen. Kouč se poslužuje 

komunikacijske tehnike preokvirjanja z vprašanji ali zgodbami z namenom, da se klientom 

razširi zorni kot gledanja in posledično vidijo nove možnosti rešitve sporne situacije. Kouč 

torej ustvarja le kontekst, klienti pa zgodbo preokvirijo sami, kar ima na njih in na sam 

proces krepitveni učinek.  

 

Klient lahko tudi preokvirja vzorce reševanja problemov in preusmerja pozornost od zakaj 

h kako, od problema k rešitvi, od preteklosti v prihodnost, od nemoči k moči (Šugman 

Bohinc, 2000). Kouč omogoča klientom, da sami oblikujejo konkretne korake ter načine za 

dolgoročno in stabilno urejanje konfliktnih vsebin.  

 

Koučingu je blizu pojem sporazumevanja – usklajevanja razumevanja ali iskanje 

skupnega v razumevanju. Besede, ki se skrivajo v pojmu sporazumevanje: eva, je, me, nje, 

or, ora, por, pora, poraz, raz, razum, razume, razumeva, razumevanje, s, spor, spora, 

sporazum, sporazume, um, ume, umeva, umevanje, zum. Usklajevanje sporazuma pomeni 

konstruktivno rešitev situacije in težnjo po usklajevanju (Vec, 2005). Sporazumevanje 

pomeni učinkovito komuniciranje. Za učinkovito komuniciranje pa je potrebno 

učinkovito pošiljanje in prejemanje sporočil (Vec, 2005). Avtor po Johnsonu in Johnsonu 

(1997) povzema ugotovitve njunih raziskav. Za učinkovito pošiljanje sporočil je 

potrebno: 

1. sporočati v prvi osebi ednine z «JAZ« sporočili: tako prevzamemo odgovornost za 

svoje misli in čustva, 

2. sporočilo oblikovati v celoti in specifično: sporočilo naj vsebuje nujne informacije, 

3. skladno oblikovati besedna in nebesedna sporočila, 

4. biti sporočilno bogati: sporočamo skozi več sporočilnih kanalov, 

5. vprašati za povratno informacijo, 

6. prilagoditi sporočilo prejemnikovemu referenčnemu okviru, 

7. slikovito opisati svoja čustva, jih opisati z vedenjem ali prispodobo, 

8. ne vrednotiti in razlagati vedenja drugih. 
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Prav tako je ključno učinkovito prejemanje sporočil, kajti šele s prejemanjem sporočil se 

komunikacijski krog sklene. Pozornost se usmerja na natančno parafraziranje brez 

vrednotenja vsebine sporočila in čustev pošiljatelja, preverjanje zaznave sogovornikovih 

čustev, pogajanje o pomenu sporočila. 

 

Humor (Gobbo, 2004) tudi v koučingu pomaga k uvidu, olajša vzpostavljanje dobrega 

odnosa in ga izboljša. Duhovita pripomba in spontan komentar pripomoreta k dobremu 

delovnemu vzdušju. Pomembni sta tako kognitivna kot emocionalna komponenta humorja: 

smejemo se nečemu, kar ugotovimo, razumemo in sprevidimo, ter predvsem tistemu, do 

česar že imamo potrebno čustveno distanco. Z neprimerno uporabo humorja lahko klienta 

odtujimo in prizadenemo, zato je potrebna previdnost. Humor lahko celo predstavlja beg 

pred resnimi vsebinami. Vendarle, s humorjem in metaforami lahko sporočamo 

informacije, odkrivamo slepe pege, preokvirjamo in razjasnjujemo konflikte, zato je tudi 

po moji lastni izkušnji humor pomemben element koučing procesov. Osvežujoče se mi zdi 

vnašati vedrino, radost in humor tudi v resno tematiko, saj se tudi tu zrcali naš odnos do 

samih sebe in do življenja.  

 

Empatija, spretnost kouča (Kralj, 2004), pomembno prispeva k skladni uporabi 

komunikacijskih tehnik. Empatija vključuje sposobnost poslušanja, oblikovanja in 

vzdrževanja primernih medsebojnih odnosov, dajanja podpore, posredovanja na primeren 

in sprejemljiv način. O'Connor (1994) navaja, da je bistveno pri empatiji, da zna empatični 

poslušalec pokazati, da razume sogovornika. Spoštovanje in sprejemanje drugega in 

njegovega sveta je odločilno, saj z empatijo gradimo odnos, omogočamo podporo, 

fokusiramo pozornost in spodbujamo komunikacijo. Najmočneje se empatija izraža v 

reflektiranju, soočanju in samoodpiranju ter nenazadnje v neverbalnem izražanju. Zato 

koučing, prežet z empatijo, po moji izkušnji odpira vrata mnogim uvidom in premikom.  

 

2. Odpori 

 

Žgavec (2013) opisuje odpore in soočanje z odpori v procesu supervizije, ki je prav tako 

soustvarjalni proces, zato njena spoznanja prenesem na polje koučinga. Behavioristi vidijo 

odpor kot posameznikovo odklanjanje, kot zaviranje oziroma oviro pri uspešnem 

doseganju ciljev (Watson, 2010, v Žgavec, 2013). V humanističnih pristopih je odpor 

opredeljen kot izogibanje neprijetnim ali nevarnim občutkom, ki lahko postanejo trajna 

prepreka na poti zavedanja in škodujejo celostnemu funkcioniranju. Moderne teorije se 

posameznikovega odpora dotikajo iz perspektive sistemskega delovanja. Posamezniki niso 

naklonjeni spremembam svojih prepričanj, saj se bojijo, da bi to negativno vplivalo na 

okolje, iz katerega izhajajo. 

 

V vsaki situaciji sta prisotni dve vrsti sil (Jackson, Keaveny, 1980, v Žgavec, 2013): sile, ki 

podpirajo spremembe – »pogonske« sile, in sile, ki vzdržujejo nespremenjeno stanje – sile 

odpora. Dokler sta ti dve vrsti sil uravnoteženi po moči, pride le do malo sprememb. Če 

prevladajo sile odpora, so možne le minimalne oziroma negativne spremembe, če pa 

prevladajo »pogonske« sile, se vzpostavi prostor za napredujoče spremembe. Odpor proti 

spremembam je zato nekaj naravnega, pogostega, celo nujnega (Nelson – Jones, 2005). 

Človek se je celo svoje življenje prisiljen prilagajati nenehnim spremembam. Preživetje 

samo ga sili v spreminjanje. Aktivna vključenost v koučing proces namreč pomeni 

destabilizacijo labilnega notranjega ravnotežja in odpori služijo temu, da bi se to 

ravnotežje znova vzpostavilo. 
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S tem, ko se klienti odločijo za koučing, si želijo določene spremembe, hkrati pa jih 

občasno obdaja strah pred spremembami, saj se bodo ločili od varnih in znanih načinov 

(Nelson – Jones, 2005). Do določenega obsega vsako spremembo spremlja tudi izguba. 

Posameznik ob soočanju s spremembo pogosto občuti žalost, jezo, napetost, razdražljivost, 

dokler mu neznano ne postane bolj domače. Jackson in Keaveny (1980, v Žgavec, 2013) 

pravita, da je določena mera odpora celo dobra, saj izzove mnenja in skrbi, s katerimi se 

posameznik lahko odkrito ukvarja. Sinergetika pa izpostavi čustveno navezanost na 

problemske vzorce, ki je prav tako ovira za spremembe. 

 

Žgavec (2013) poudarja, da strahove in vznemirjenosti zaradi negotovosti, kot tudi z njimi 

povezana »vzvratna gibanja« k znanim vedenjskim vzorcem, večinoma tolmačimo kot 

odpore, vendar pa jih nikakor ne smemo interpretirati kot uporabnikovo pomanjkljivo 

pripravljenost za sodelovanje. Kouč se mora zato ves čas zavedati, da so odpori lahko 

razdiralni in neprijetni, a ne pomenijo, da je nekdo zaradi njih slab človek. Namesto tega 

naj se zaveda, da se odpori pojavljajo zaradi dinamike koučing procesa (ko kouč prehiteva 

ali zaostaja, ni usklajen z občutji klienta) in so dejansko ustrezen odziv nanj.  

 

Odpor do procesa koučinga je lahko povezan s čustvi, ki jih klient goji do kouča, ali pa z 

ovirami na poti k spremembam (Kristančič, 1995, v Žgavec, 2013). Klientov odpor je 

lahko posledica neustreznih koučevih veščin. Nekateri pristopi, še posebej, če jih kouč 

pomanjkljivo aplicira, lahko vzbudijo pri klientih odpor (Nelson – Jones, 2005, v Žgavec, 

2013), k odporu pa lahko prispeva kouč tudi z neustreznim izborom intervencij ali tehnik. 

Kouč lahko zavedno ali nezavedno prispeva h klientovim odporom (Watson, 2010, v 

Žgavec, 2013). Morda ni vzpostavil dobrega odnosa s klientom, morda ima nerealna 

pričakovanja, da se bo odzival na določen način.  

 

Odpor klienta se lahko kaže tako v obliki verbalnega kot neverbalnega odzivanja na 

spremembe, ki jih sproža proces koučinga (Bradley, Golud, 1994, v Žgavec, 2013). 

Različni avtorji (Kristančič, 1995, v Žgavec, 2013) opredeljujejo naslednje: 

1. Molk – je najpogostejša oblika odpora. Je možen znak, da se klient ne želi ukvarjati s 

svojimi mislimi, občutki ali pa je znak notranjega dela. 

2. Acting-out – se pojavi pri ljudeh z nizko frustracijsko toleranco in slabo kontrolo 

impulzov. Ponovitev predhodnih izkušenj se ne pojavlja v fantazijah, spominih ali 

besedah, ampak se udejanji na vedenjskem nivoju.  

3. Način klientovega govora – površno govorjenje in intelektualiziranje. Klient lahko 

govori suho, monotono, apatično, brez čustvene spremljave ravno na tistih mestih, ko 

bi to najbolj pričakovali. Po drugi strani lahko uporablja zelo knjižni in besedno bogat 

jezik, vendar se s tem oddaljuje od svojega osebnega govora. Več poudarka daje vtisu 

kot pa svojim notranjim vsebinam. Že skoraj praviloma lahko opažamo, da ko se klient 

brez odporov približuje konfliktnim vsebinam, pozabi na slovnična pravila, na pravilno 

uporabo sklonov in tudi besed. 

4. Bogata verbalizacija – ki ne vodi vedno k večjemu čustvenemu uvidu in napredku. 

5. Posplošeno pripovedovanje o življenjskih normah – na tak način klienti opravičujejo 

svojo nezmožnost, da bi prevzeli osebno odgovornost. 

6. Telesni izraz klienta – neverbalna govorica, način, kako sedi na stolu, njegova 

sproščenost in napetost, nezanimanje, zaspanost ali dremanje lahko dajo slutiti odpor.  

7. Izogibanje določenim vsebinam, zavlačevanje – klient se lahko povsem zavestno 

izogiba določenim temam, čaka, da bo srečanje minilo, ne da bi posredoval pomembne 

vsebine. 
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8. Zamujanje na uro, odsotnost, pozabljanje ali spreminjanje dogovorjenega termina 

srečanja. 

9. Izražanje sovražnosti in negativnih emocij do kouča in njegove strokovne 

kompetentnosti. 

10. Pogovor o drugih vsebinah ali ponavljanje pogovorov ali diskusij o nekaterih težavah. 

 

Ravnanje z odpori  

 

Žgavec (2013) zapiše, da laični posamezniki, ki svetujejo sočloveku, ki se upira 

spremembi, običajno reagirajo tako, da ta odpor skušajo nasilno zlomiti in doseči 

spremembo, spremeniti klienta ali ga tolažijo. Na ta način še dodatno utrjujejo njegove 

obrambne mehanizme in odpore. Rezultat je, da se klient ukloni in navidezno sprejme 

nasvet. V resnici pa ga introjicira. To se obnese, dokler so okoliščine take oziroma zelo 

podobne tistim, v katerih je tak posameznik izvršil spremembo. Ko se okoliščine 

spremenijo, nov introjekt izgubi moč, prevladajo stari introjekti oziroma stari obrambni 

mehanizmi. Pogosto se zgodi, da klient trmasto vztraja pri svojih stališčih in »noče videti 

problema«. To se zgodi, ker vedno, ko poskušamo zlomiti odpore, spremeniti neprimerne 

vedenjske vzorce ali načine reagiranja, označimo te vedenjske vzorce ali načine reagiranja 

za slabe, neprimerne, in jih zato želimo spremeniti (Žorž, 2005, v Žgavec, 2013).  

 

Čeprav se odpori pojavljajo pogosto, njihovo obvladovanje ni enostavno. Izrednega 

pomena za preseganje odporov je varno čustveno okolje ter zelo občutljiva in empatična 

komunikacija z veliko dodatnih empatičnih odgovorov in empatičnim poslušanjem, s 

spoštljivostjo, konfrontacijo, z avtentično izmenjavo izkušenj, s sprejemanjem klientovih 

emocij – odvisno od trenutnih razmer, področja problema ali trenutnega fokusa (Nelson – 

Jones, 2005, Kristančič, 1995, v Žgavec, 2013). Če kouč pokaže klientu, da razume njegov 

notranji referenčni okvir, lahko zmanjša odpor. (Kristančič, 1995, v Žgavec, 2013). 

 

Žgavec (2013) meni, da raje, kot da bi se izogibali naslavljanju bolečih vprašanj, 

strokovnjaki predlagajo, da kouč odpore nagovori (Watson, b. d., Jackson in Keaveny, 

1980, v Žgavec, 2013). Za odprto diskutiranje o konfliktu se zavzema tudi Liddle (v 

Bradley, Gould, 1994, v Žgavec, 2013), kjer pravi, naj se osredotočimo na opredelitev 

virov bojazni in groženj. Fokus naj bi bil na raziskovanju ustreznih spoprijemalnih strategij 

v konfliktnih situacijah. 

 

Pravo delo z odpori je tisto, ob katerem se klient zave, da se je v svoji preteklosti že naučil 

določenih vedenjskih vzorcev ali načinov reagiranja, ki so bili takrat dobri, koristni, 

učinkoviti, pravi. Težava je v tem, da se ti vzorci v sedanjih okoliščinah ne obnesejo več, 

da niso več primerni (Žorž, 2005, v Žgavec, 2013). Kot pravi Žorž (prav tam), ne gre za to, 

da bi se moral posameznik spreminjati, ampak le za to, da bi začel opuščati neučinkovite 

vedenjske vzorce in načine reagiranja.  

 

Newman (v Watson, b. d.: 5, v Žgavec, 2013) poudarja deset strategij, ki so preizkušeno 

učinkovite pri delu z odpori in jih lahko prenesemo tudi v koučing: 

1. Izobraziti kliente o odporih in njihovih pojavnih oblikah. 

2. Uporabljati Sokratsko metodo spraševanja. 

3. Klientu dopustiti možnost izbire ter aktivno upravljanje svetovalnega procesa. 

4. Gojiti sodelovanje med koučem in klientom. 

5. Iskati prednosti in slabosti trenutnega oziroma spremenjenega vedenja (tudi 

Jackson in Keaveny, 1980). 
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6. Biti empatičen do klienta in njegovih razlogov za občutenje odpora. 

7. S klientom razpravljati o konceptualizaciji primera. 

8. Uporabljati jezik, ki zrcali jezik klienta. 

9. V čim večji meri omogočati klientovo samouravnavanje. 

10. Blago vztrajati, kadar klient ne zmore ali ne želi nadaljevati. 

 

Na osnovi opisanih teoretskih izhodišč sem izluščila svoj teoretski instrumentarij, skozi 

katerega razumem, razlagam in analiziram podatke, pridobljene v petih procesih koučinga. 

V empiričnem delu torej s študijo petih primerov analiziram uporabo intervencij ter po 

načelih sinergetike razčlenim dobesedni zapis petih srečanj koučinga, in sicer od vsakega 

klienta po enega, tistega, ki je najbolj reprezentativen glede na uporabo intervencij in 

pomen, ki ga je imel za potek koučing procesa. Namen empiričnega dela je ugotoviti, kako 

koučing vpliva na različna področja osebnega razvoja klientov (samopodoba, odnosi, 

šolanje in poklic); kateri so ključni elementi procesa koučinga, ki povzročijo spremembe in 

premike v osebnem razvoju klienta; katere značilnosti in intervencije narativnega in 

pristopa NLP koučinga vplivajo na doseganje učinkov v analiziranih procesih ter kaj o 

komunikaciji v analiziranih dokumentih razgrne sinergetsko kibernetska analiza. 
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DRUGI DEL: EMPIRIČNI DEL 

 

1. PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 

 

Raziskovalni problem je usmerjen v prepoznavanje vpliva koučinga na osebni razvoj 

klientov. S samooceno klientov in z opazovanjem kouča ugotovim, katere so ključne 

prvine procesa koučinga, ki povzročijo spremembe in premike v osebnem razvoju klienta. 

V ta namen uporabim teoretski model narativnega in NLP koučinga ter sinergetska 

generična načela. Opiram se na spoznanja sinergetsko kibernetskih teorij o komunikaciji 

ter o soustvarjanju sprememb. Na osnovi teh modelov in teorij ter empirično zbranega 

materiala iz procesov koučinga analiziram, kako koučing pripomore k osebnemu razvoju, 

izboljšani samopodobi in aktivaciji še neizkoriščenih virov moči. 

 

2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Iskala bom odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1 – Vsebine: Kako koučing vpliva na različna področja osebnega razvoja klientov? 

(samoocena klientov in opažanja kouča) 

 Samopodoba (doživljanje sebe in samospoštovanje) 

 Področje odnosov (do bližnjih oseb v zasebnem in poklicnem življenjskem polju) 

 Področje šolanja in poklica 

RV 2 – Metaanaliza procesa: Katere so ključne prvine procesa koučinga, ki povzročijo 

spremembe in premike v osebnem razvoju klienta? (opažanja in ocena kouča) 

 Katere značilnosti in intervencije narativnega in NLP pristopa koučinga vplivajo na 

doseganje učinkov v analiziranih procesih? 

 Kako poteka sprememba v osebnem razvoju klienta glede na sinergetska generična 

načela v analiziranih procesih? 

 Kaj o komunikaciji v koučingu pokaže sinergetsko kibernetska analiza izvedenih 

procesov? 

RV 3 – Samorefleksija kouča: Kako kouč kot usmerjevalec soustvarjalnega procesa 

doživlja sebe in klienta s strokovnega in osebnega vidika? 

 

3. METODA RAZISKOVANJA 

 

S petimi klienti v starosti od 17 do 25 let sem izpeljala individualne procese koučinga. 

Vsak proces je obsegal od 15 do 20 individualnih srečanj po 50 minut, v razmiku 14 dni. 

Vsak od teh procesov mi predstavlja posamezno študijo primera. V treh procesih (tretji, 

četrti in peti primer) je komunikacija potekala v tujem jeziku. Za zaupnost sem na začetku 

procesa poskrbela s podpisom izjave o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov. 

Procesi koučinga, ki sem jih izpeljala, so preplet narativnega in NLP modela s primesmi 

sinergetsko kibernetskih prvin. Obravnavane vsebine so vzete iz širokega polja vsebin in 

kompetenc: izboljševanje samopodobe, spoznavanje sebe, soočanje s strahovi, 

izboljševanje odnosov, prepoznavanje učinkovite komunikacije in virov moči, krepitev 

notranje motivacije, razvijanje spretnosti ravnanja s časom in denarjem, prepoznavanje in 

ozaveščanje notranjih konfliktov.  

Zbrano gradivo predstavlja zapis opažanj in samorefleksijo kouča ter zapis povratnih 

informacij klientov in njihovo sklepno evalvacijo. Procese analiziram v tabelah z vidika 

narativnega, NLP koučinga ter sinergetičnih generičnih načel. Sinergetsko kibernetska 
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analiza petih dobesednih zapisov srečanj bo podlaga za spoznanja o prvinah analiziranih 

procesov in njihovega prispevka k učinkovitosti procesov. Učinke koučinga opredelim kot 

prepoznavanje in razvijanje klientovih kompetenc, realizacijo načrta osebnega napredka in 

doseganje konkretnih ciljev. 

 

4. PRIČAKOVANI REZULTATI 

 

Pričakujem, da bodo rezultati navedenih analiz prispevali k oceni in razumevanju učinkov 

procesov koučinga na splošno ter tako vplivali na pospeševanje zavestnega osebnega 

razvoja. Pričakujem tudi, da bo sinteza NLP in narativnega pristopa v povezavi z načeli 

sinergetike pripomogla k razvoju integrativnih koučing modelov. Pričakujem, da bo 

kvalitativna analiza izpeljanih procesov pokazala, ali in kako koučing vpliva na klientovo 

samopodobo, kakovost odnosov z bližnjimi ter na šolanje in poklicno delo. Pričakujem, da 

bo sinergetsko kibernetska analiza komunikacije procesnih zaznamkov in dobesednih 

zapisov omogočila analizo vloge kouča in učinkov njegovih intervencij. Pričakujem, da bo 

združevanje opisanih pristopov v procesih koučinga (narativni, NLP ter sinergetski pristop) 

pripomoglo k širjenju integrativnih pristopov v uporabi koučinga. 

 

 

5. ANALIZE PRIMEROV 1–5 GLEDE NA RV 1–3 

 

5.1. PRVI PRIMER: KLIENT D 

 

Kontekst: proces petnajstih srečanj koučinga, izpeljan s fantom, starim 19 let, v obdobju 

oktober 2012–maj 2013. 

Cilj procesa je bil izboljšati samopodobo in okrepiti zaupanje vase, izboljšati odnose z 

bližnjimi, naučiti se organizirati čas, z namenom opraviti maturo. 

 

RV1 – Vsebine 

 

TABELA 10: Kako koučing vpliva na različna področja osebnega razvoja klientov? Kaj je 

na koncu procesa drugače kot na začetku? 

 

Merila Samopodoba Področje odnosov Področje šolanja in 

poklica 

Samoocena klienta 

D na začetku 

procesa 

Mislim, da sem 

nesposoben 

napredovati. 

Nič kaj dosti 

dobrega ne znam 

povedati o sebi. 

Nisem prepričan 

vase. 

Strah me je, da bom 

razočaral starše. 

Strah me je, da se 

bom razšel s punco. 

Ne zmorem 

spoštovati 

dogovorov. 

 

Najtežje se mi je 

odločiti, kaj sploh 

hočem v življenju 

sam s sabo. 

Vseeno mi je glede 

prihodnosti. 

Strah me je, da ne 

bom prišel na faks. 

Čas mi polzi iz rok, 

zmanjkuje mi ga. 

Samoocena klienta 

D na koncu procesa 

Ugotovil sem, da 

imam nekaj kvalitet, 

predvsem smisel za 

humor. 

Bolj si zaupam, ker 

Veliko bolje se 

razumem s starši in s 

punco, ker se zdaj 

bolj držim tistega, 

kar obljubim. Tega 

Naredil sem maturo 

s 3 in bil sem sprejet 

na faks! 

Čas si načrtujem 

vnaprej in potem 
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vidim, da sem 

sposoben speljati 

zastavljene 

aktivnosti. 

sem se naučil v 

koučingu. 

sledim načrtu. 

Opažanja kouča na 

začetku procesa 

Šibka samopodoba, 

želi 

samospoznavanje 

notranjih potencialov 

in prebujanje želje za 

ustvarjanje 

prihodnosti. 

Razviti želi 

samoodgovornost in 

sposobnost držanja 

dogovorov v 

odnosih. 

Kljub trudu je v šoli 

neuspešen. Ni 

motiviran, učenje 

angleščine je muka 

in nujno zlo. Razviti 

želi veščine 

organizacije časa. 

Opažanja kouča na 

koncu procesa 

Povišana osebna 

integriteta in 

izboljšana 

samopodoba. 

Boljši občutek glede 

sebe in svojih 

kompetenc. Povišano 

zaupanje vase in v 

svoje sposobnosti. 

Izboljšani odnosi. 

Jasnejša 

komunikacija. 

 

Premagan odpor do 

učenja, k angleščini 

pristopi z veseljem. 

Čas si načrtuje in 

sledi načrtu. 

 

Rezultat: matura z 

oceno 3, sprejet na 

fakulteto, cilj 

dosežen v celoti. 

 

Kaj je bila tvoja težava, ko sva začela sodelovati? Moja bistvena težava je bila v tem, da 

si nisem zaupal, da zmorem. Zato se nisem mogel nikakor spraviti k učenju. Nič se mi ni 

dalo. Nisem videl smisla v tem, da se trudim in sedim za knjigo. Pa tudi če sem se lotil, mi 

nič ni šlo v glavo, nisem znal povezati pravil z reševanjem vaj. Glede prihodnosti mi je 

bilo vseeno, obenem pa me je bilo strah, da ne bi prišel na faks in da bi s tem razočaral 

starše in punco. Čisto sem bil zablokiran, zato nisem niti razmišljal o času, kaj šele da bi si 

ga načrtoval. In zato sem sicer vsem vse obljubil, ampak potem v resnici tega nisem 

naredil. 

 

Kaj in kako se je v tvojem življenju spremenilo zaradi najinega koučing procesa? 

Najbolj si bom zapomnil, da sem sposoben doseči tudi tisto, kar se zdi sprva nedosegljivo. 

Naredil sem maturo iz angleščine z oceno tri in bil sem sprejet na faks. Zakaj se je to 

zgodilo, nimam pojma. Verjetno zato, ker sva se veliko pogovarjala in ker sem moral 

izpolnjevati tiste urnike in potem poročati, kako mi gre. Pa velik odpor do angleščine sem 

premagal, to je verjetno krivo, da sem potem lažje delal vaje. Sestavil sem si mozaik in 

ozavestil, zakaj je matura zame zares pomembna in zakaj potrebujem dober rezultat. 

Veliko bolje se razumem s starši in s punco, ker se zdaj bolj držim tistega, kar obljubim. 

Tega sem se naučil v koučingu, ker sem se moral držati najinih dogovorov. Ugotovil sem 

tudi, da nisem čista nula, da znam ljudi spraviti s smeh in da je to veliko vredno. 

 

Kaj si dobil zase v najinem procesu? Kakšni so bili učinki najinega sodelovanja? 

Razvil sem doslednost, zdaj sem bolj mož beseda – če nekaj rečem, potem to tudi naredim. 

To me je izučilo, ko sva na začetku imela toliko težav s tem, da me sploh ni bilo na uro ali 

pa da sem ful zamudil. Načrtovanje časa je v bistvu prav kul. Mislim, da sem zdaj kar malo 

bolj odrasel. No, vsaj mami tako pravi. Pa punca tudi. In zdaj me ni več strah, da bi se 

razšla. 

 

Evalvacija: samoocena klienta po enem letu po zaključenem procesu 
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S toplino in razumevanjem si mi približala učenje na tak način, da sem začel zaupati vase. 

Mislim, da si samo ti na začetku verjela, da sem sposoben, jaz zagotovo ne. Najprej sem 

imel velik odpor sploh priti na uro, potem pa sem počasi ugotovil, da je prav zabavno in 

sem komaj čakal srede. 

Zdaj, ko gledam nazaj, vidim, da če ne bi vsega tega premaknil pri sebi, zagotovo ne bi 

prišel do končane srednje šole in potem kmalu do službe, ki mi je tako zelo pomembna. 

Pridobil sem veliko znanja in spretnosti, ki mi pridejo prav vsak dan. Tudi zaradi najinega 

dela sem postal bolj samozavesten pri učenju drugih predmetov in govorjenju v angleščini, 

ki jo zdaj rabim v službi. 

Najine ure so bile delovne in hkrati tudi zelo zabavne – vseživljenjske. Poleg trdega dela 

sva se velikokrat nasmejala. Vem, da včasih nisem vestno opravljal svojih nalog, ki si mi 

jih dala, toda tvoja neznanska potrpežljivost in dobri živci so me prepričali, da je prav, da 

stvari naredim, četudi mi je bilo včasih res težko in so se mi zdele nemogoče (včasih zaradi 

neznanja, včasih pa tudi zaradi lenobe). Misel na angleščino in koučing mi prikliče lepe 

spomine. 

 

RV 2 – Metaanaliza procesa: Katere so ključne prvine procesa koučinga, ki povzročijo 

spremembe in premike v osebnem razvoju klienta? (opažanja in ocena kouča) 

 

TABELA 11: Katere značilnosti in intervencije narativnega in NLP pristopa koučinga 

vplivajo na doseganje učinkov v analiziranih procesih? 

 

Vpliv na 

doseganje 

učinkov 

Narativni koučing NLP koučing 

Značilnosti, ki 

vplivajo na 

doseganje 

učinkov 

Aktivno poslušanje kot bistvena 

značilnost narativnega pristopa 

je bil ključen element procesa. 

S soočanjem in lastnimi uvidi 

pride do odločitve in do 

dejanske spremembe vedenja, 

kar vodi do boljše kvalitete 

življenja. 

Klientu vnaprej pošljem iztočnice, 

na podlagi katerih se pripravi na 

srečanje, zato dinamične NLP 

intervencije lažje spelje. 

Klient izboljša strategije za 

doseganje svojih ciljev in z NLP 

pristopom prebudi notranjo 

motivacijo. Preko raziskovanja 

uspešnosti in modeliranja 

odličnosti vedenja ter preko 

odkrivanja in aktiviranja 

potencialov pride do kreativne 

realizacije ciljev. 

Intervencije, ki 

vplivajo na 

doseganje 

učinkov 

 narativni diamantni 

model poslušanja 

 usmerjanje klienta preko 

štirih kanalov: misli, 

čuti, bodi, delaj 

Prehajanje skozi faze: 

 uvid v lastno situacijo in 

identiteto 

 razjasnjevanje vrednot 

 sprememba 

 vztrajanje v spremembi. 

Ključne narativne iztočnice: 

 analiza osebnih vrednot 

 določanje SMART ciljev in 

sledenje rezultatom s tabelo 

 organiziranje in razmejitev 

časa; izpolnjevanje urnika 

načrtovanih aktivnosti, 

preverjanje realizacije 

 sidranje 

 modeliranje 

 intervencija spreminjana 

omejujočih prepričanj 

 intervencija osebne 



49 

 

Kdo sem? V čem je namen 

mojega učenja? Kaj prepoznam 

pri sebi kot biser? Za čem 

stojim? Kaj mi »napredek« 

pomeni? Kaj dobrega o meni 

mislijo drugi? 

Soočanje z odpori. 

integracije 

 analiza osebne časovne črte 

 

TABELA 12: Kako poteka sprememba v osebnem razvoju klienta glede na sinergetična 

generična načela (SGN) v analiziranih procesih? 

 

Sinergetična generična načela 

(SGN) 

Kako poteka sprememba v osebnem razvoju klienta? 

1. ustvarjanje okoliščin za 

stabilnost 

Sprejela sva dogovor o koučingu, na podlagi katerega 

sva opredelila načela procesa in elemente strokovne 

discipline kouča. To mu je dalo trdna tla pod nogami, 

da se je sprostil, začel zaupati in slediti dogovorom. 

Tekom procesa sva se vračala na to točko. 

2. razlikovanje vzorcev sistema Spoznavala sem odtenke klientovega sveta, sledila sem 

njegovemu ritmu razkrivanja. S pomočjo metafor in 

zgodb sva prepoznala njegove problemske vzorce, 

opredelila potencialne vzorce rešitve in vire moči. 

3. upoštevanje in krepitev 

občutka smiselnosti  

Občutek smiselnosti je med procesom večkrat izpolzel 

iz rok, zato sva se vztrajno vračala na njegovo 

prepoznavanje in iskanje. Nezaupanje vase in v svoje 

sposobnosti je bil razlog, da je občutek smiselnosti 

večkrat poniknil, potem pa se je gradil, aktiviral in 

ohranjal predvsem z dajanjem komplimentov in 

doseganjem majhnih ciljev. 

4. prepoznavanje spremenljivk 

nadzora – kaj energizira in kaj 

destabilizira sistem 

Energizirajoče so delovale spodbude, humor, smeh, 

proslavljanje majhnih uspehov in doseganje ciljev. 

Destabilizirali so ga neuspehi, preveč dela v kratkem 

časovnem roku, težave z zbranostjo in zdravjem. 

5. destabiliziranje vzorca – 

krepitev odklona od starih 

vzorcev s pomočjo nadzornih 

spremenljivk 

Za spodbujanje in za krepitev odklona od stare navade 

sva uporabila predvsem spodbude z smsi med srečanji 

in veliko smeha ob soočanju s težavami. Krepitev 

zametkov novih vzorcev je pomenilo upoštevanje 

časovnice akcijskih korakov, sledenje in preverjanje. 

6. upoštevanje kairósa – časovne 

usklajenosti med ravnanjem 

kouča in procesom klienta 

Kairós: humor, trenutki uglašenosti s smehom dajo 

vetra v jadra spremembi in uveljavljanju mota »just do 

it«. 

7. omogočanje prekinitve 

simetrije med starimi in novimi 

vzorci 

Veter v jadrih uspeha je postajal vedno bolj močan, 

vedno več elementov je bilo novih in funkcionalnih, 

vedno bolj se je držal dogovorov, spoštoval akcijski 

načrt. 

8. prispevanje k stabilizaciji in 

integraciji novih vzorcev 

Utrjevanje pridobljenega s ponavljanjem. Izpolnjevanje 

urnikov organizacije časa v obdobju vseh 23 tednov do 

mature in preverjanje sledenja v vmesnem času s smsji. 

Vztrajno vračanje k pohvali in komplimentom, 

proslavljanje uspeha. 
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ANALIZA VERBATIMA: Kaj o komunikaciji v koučingu pokaže sinergetsko 

kibernetska analiza izvedenih procesov? 

 

Tretje srečanje: 

K: D, kot sva se zadnjič zmenila, sem ti pripravila eno tako preglednico časa, kot en tak 

tvoj osebni urnik, da se boš lažje organiziral. (intervencija organizacije časa, SGN 1, 3, 5) 

D: Joj, a to pomeni, da bom moral temu skoz sledit? (strah) 

K: Ja, bistvenim stvarem ja, seveda. 

D: Ampak meni je to tako zelo težko.  

K: Razumem. Zato pa sva tukaj zdaj skupaj, da ti pomagam iti čez, ko ti bo »zagustilo«. 

(podpora, SGN 1) 

D: Ne vem, če bo to delovalo pri meni, sem tak bolj spontan človek. (odpor) 

K: Kaj pa če poskusiva? Poglej, če boš imel napisano, boš veliko manj energije porabil za 

razmišljanje »kaj je treba pa zdaj narest«. In lažje boš zvečer pogledal nazaj skozi dan in 

videl, čemu si zares namenjal svoj čas. (kouč osmisli intervencijo, SGN 3, 5) 

D: Prav, pa dejva probat. (soglasje) 

K: Super, sem vesela, da si pripravljen poskusit! (Izpolniva urnik, upoštevajoč čas za 

učenje, ponavljanje, počitek, zdrave obroke, druženje, šport in spanje. SGN 5, 7, narativna 

intervencija usmerjanja preko štirih kanalov) 

D: Ko zdaj tole gledam, se mi zdi, da je pravzaprav malo časa, ko bi ga zares moral 

preživeti za knjigo. (soočanje z realiteto) 

K: Ja, ker sva ga razporedila na vsa področja, da si v ravnotežju. Načrtujeva za naslednjih 

šest mesecev, tako da morava pazljivo upoštevati tudi zdravje in odnose, ne samo šolo. Gre 

za tek na dolge proge. (dolgoročna perspektiva) 

D: To je res, ja. Kam pa naj dam zdaj ta urnik? (kairós, korak spiralnega približevanja, 

pripravljen za akcijo, SGN 6) 

K: Najboljše je, da ga imaš čimveč časa pred očmi. Kje bi to bilo? (SGN 5, 7, 8) 

D: Doma v sobi pri pisalni mizi? 

K: Odlična ideja! Lahko ga daš tudi na hladilnik in na vrata svoje sobe. Tako ti bo pred 

očmi, ko se zbudiš, ko greš spat in še ko greš jest. 

 

Četrto srečanje: 

D zamudi na dogovorjen termin 20 minut in ne prinese izpolnjene tabele. (odpor) 

K: Vidim, da ni šlo najboljše s tem urnikom in domačimi nalogami. (soočanje) 

D: Ja ... (tišina) 

K: To, da hodiš k uram angleščine in koučinga, žal samo po sebi še nič ne pomeni, veš. Če 

želiš, da prideva do cilja, je treba spoštovati dogovore, dati vse od sebe, delati poglobljeno, 

temeljito, z glavo in s srcem. (soočanje) 

D: Ja, sej ... 

K: Do mature je samo še 23 tednov. Zato sva se dogovorila, da si pomagaš z urnikom, da si 

bolj previden, za kaj čas porabljaš. (sklicevanje kouča na začetni dogovor) 

D: Aham. 

K: Kako bi se lahko bolj zagotovo držal dogovora sam s sabo? (iskanje virov moči, SGN 4) 

D: Ne da se mi. Če sem čist odkrit, mi je to zelo brez veze. Niti ne verjamem, da sem 

sposoben narest maturo, kaj šele se vpisat na faks in ga končat. (vračanje v staro mišljenje 

o sebi, SGN 2) 

K: No, poglejva nazaj. Si v življenju že uspel kaj narediti, kar se je na začetku zdelo kot 

nepremagljivo? (NLP intervencija časovna črta, SGN 2) 
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D: Ja, sem. Prišel sem do četrtega letnika, kar je bilo precej težko. Komaj sem zvozil s 

popravci. (prepoznavanje preteklih pozitivnih izkušenj) 

K: Vidiš! Zagnal si se in je šlo. Tudi zdaj lahko to ponoviš! Če pogledava, uspešen si bil že 

sedemkrat po pol leta! Zdaj ti manjka samo še pol, torej ena osmina, to je 12,5 %, da prideš 

do 100! Da zaključiš poglavje srednje šole! Samo še 12,5 % do čiste zmage! (nov vidik 

dosegljivega cilja, energiziranje, krepitev občutka, da si je smiselno prizadevati za 

spremembe, SGN 3, 4) 

D: To pa še nisem pomislil. 

K: Zakaj bi zdaj, tik pred koncem, vrgel puško v koruzo? A ima to kak smisel? 

(opozarjanje na smiselnost, SGN 3) 

D: Pa ... ubistvu ... ne. 

K: Res je, kot praviš, »v bistvu ne«. Torej je zdaj edino vprašanje KAKO! Praviš, da si 

brez energije in volje. Morda pa moraš najprej poskrbeti za zdravje! Če ti lahko predlagam: 

dovolj spi, jej zdravo – s tem mislim veliko zelenjave in beljakovin in čimmanj sladkorja, 

pij veliko vode, gibaj se, teci in hodi na svežem zraku. Pred spanjem se sproščaj in 

sproščeno zaspi vsak dan ob isti uri, najbolje ob 22:30. (poskus destabilizacije vzorca) 

D: To sem že slišal, da bi bilo tako treba. Ampak tudi za ta red mi zmanjka volje. (vračanje 

v staro) 

K: Potem pa začniva kar s tem redom. To bo potegnilo še učenje za sabo. (celostna slika 

življenja) 

D: V redu. 

K: Če se vrneva nazaj, poglej, vložil si že ogromno truda, energije in časa, da bi prišel do 

zaključnega spričevala srednje šole. Torej je zelo smiselno, da se zbereš in svojo zgodbo 

šolanja zaključiš! Kaj vse pridobiš s tem? (SGN 3, 5, 7, 8) 

D: Pridobim? Poklic! Lahko grem v službo delat, služit svoj denar, lahko se preseliva 

skupaj s punco, lahko končno zastavim svoj lajf tako kot hočem. (prekinitev simetrije med 

starimi in novimi vzorci) 

Ampak mislim, da res nisem sposoben. (ponoven zdrs v stari vzorec) 

K: Koliko močno pa si želiš od 1 do 10? (NLP intervencija preverjanja moči cilja, SGN 3, 

4) 

D: 10 plus! 

K: Super! Potem pa kar akcija! Saj veš, najin moto »Just do it!« Kateri bo tvoj naslednji 

korak? (energiziranje in spodbuda k akciji) 

D: Mogoče bi lahko pogledal, kaj sploh se moram naučit. (prvi akcijski korak) 

K: Odlična ideja! In potem? (SGN 8) 

D: Potem bi si pa snov razdelil. Dejansko bi res naredil tisto, kar mi težijo prfoksi že vsa ta 

leta. (drugi akcijski korak) 

K: Fajn. Zdaj imamo še 23 tednov do mature. Zadnja dva si rezerviraj za ponavljanje. 

Torej si snov razdeliš na 21 tednov. Točno si zapiši, katere snovi delaš kateri teden. Potem 

bova skupaj temu sledila in preverjala, da boš sproti vedel, kje si. (intervencija časovno 

načrtovanje) 

D: Ok. 

K: Pa še nekaj se mi zdi zelo zelo pomembno. Da se povežeš s svojimi osebnimi zmagami. 

Napišeš si in si živo predstavljaš sebe v situaciji, ko si bil uspešen. In potem postajaš vse 

bolj močan, z več energije in volje! (NLP intervencija sidranja) 

D: Prav. Lahko dam zraven še kakšne slike! (kairós) 

K: To bo pa sploh super! Tako bo vse še bolj živo! Že komaj čakam, da vidim. Veš kaj, D., 

vem da zmoreš. Da lahko prideš do konca in naprej! Zdaj je pa čas za akcijo. 

(energiziranje, opolnomočenje) 

 



52 

 

RV 3 – Samorefleksija kouča: Kako kouč kot usmerjevalec soustvarjalnega procesa 

doživlja sebe in klienta s strokovnega in osebnega vidika? 

 

Koučing z D je bil med bolj zahtevnimi procesi zaradi soočanja z mnogimi ponavljajočimi 

se odpori oziroma z njegovim vedenjem, ki sem ga razumela kot odpor. Potreboval je 

veliko energiziranja, podpore in opolnomočenja, po drugi strani pa direktivnosti, 

preverjanja, soočanja in jasnih usmeritev. Ključen element procesa je bilo aktivno 

poslušanje po narativnem diamantnem modelu ter usmerjanje klienta preko štirih kanalov 

misli, čuti, bodi, delaj. Periodično sva se vračala preko narativnih faz uvida v lastno 

situacijo in identiteto, razjasnjevanja vrednot, spremembe in vztrajanja v spremembi. Kot 

ključne narativne iztočnice prepoznam sledeča vprašanja: Kdo sem? V čem je namen 

mojega učenja? Kaj prepoznam pri sebi kot biser? Za čim stojim? Kaj mi »napredek« 

pomeni? Kaj dobrega o meni mislijo drugi? 

Direktivne značilnosti NLP pristopa so bile nujne za udejanjanje klientovih premikov. 

Izjemno konstruktivno se je izkazalo, da sem klientu nekaj dni pred srečanjem poslala 

iztočnice, na podlagi katerih se je pripravil na srečanje, na primer »zakaj želim doseči svoj 

poklic«, »kaj se bo v mojem življenju spremenilo, ko uspešno zaključim šolo« in podobno. 

Na ta način je bilo delo lahkotnejše in učinkovitejše. Klient je izboljšal strategije za 

doseganje svojih ciljev in z NLP pristopom prebudil notranjo motivacijo. Preko 

raziskovanja uspešnosti in modeliranja odličnosti vedenja ter preko odkrivanja in 

aktiviranja potencialov pride do kreativne realizacije ciljev. Analizo osebne časovne črte in 

osebnih vrednot prepoznam kot ključno NLP intervencijo, saj se je takrat zgodila točka 

preloma. Določanje SMART ciljev in sledenje rezultatom s tabelo je bilo nujno za 

razvijanje klientove samodiscipline. 

Sinergetična generična načela so bila moje vodilo. Stabilnost sva zastavila že na začetku, 

ko sva sprejela dogovor o koučingu. Vzorce klientovega sistema sem spoznavala 

postopoma, ko sem sledila njegovemu ritmu razkrivanja. S pomočjo metafor in zgodb sva 

prepoznala njegove vire moči. Občutek, da si je smiselno prizadevati za spremembe, je 

večkrat spolzel iz rok, zato sva se vztrajno vračala na njegovo prepoznavanje in iskanje. 

Nezaupanje vase in v svoje sposobnosti je bil razlog, da je občutek smiselnosti večkrat 

poniknil. Energizirajoče so delovale spodbude, humor, smeh, proslavljanje majhnih 

uspehov. Kratkoročni neuspehi, preveč dela v kratkem časovnem roku, težave z zbranostjo 

in zdravjem so bile tiste življenjske okoliščine, zaradi katerih je klient večkrat že skoraj 

obupal. Trenutki uglašenosti kairósa so bili povezani s smehom, tam sem prepoznavala 

točke moči, ki so gradile občutek smiselnosti in notranjo motivacijo, ki je vodila k 

udejanjanju sprememb. Simetrija med starimi in novimi vzorci je tako slabela, saj je bilo 

vedno več novih elementov klientovega sveta funkcionalnih. Pridobljeno sva utrjevala s 

ponavljanjem v celotnem obdobju do mature, tudi v vmesnem času med srečanji. 

V procesu sem bila čuječa in pozorna na najmanjše spremembe, da sem lahko prepoznala 

nove interpretacije klientove resničnosti. Trudila sem se dopustiti, da komunikacija teče 

prosto, poleg tega sem skušala biti nenavezana na prejšnje predstave o D. 

Humor je v procesu igral veliko vlogo. S smejanjem sva prišla do sprostitve, do povezave 

obeh možganskih polovic, delo je tako postalo zabavno, čeprav je bilo polno težavnih 

odporov, ko sva zasledovala dogovorjeni namen. 
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5.2. DRUGI PRIMER: KLIENT C 

 

Kontekst: proces petnajstih srečanj koučinga, izpeljan s fantom, starim 24 let, v obdobju 

oktober 2012–maj 2013. 

Cilj procesa je bil sprejeti odločitev glede zaposlitve, naučiti se ravnati z denarjem, 

postavljati realne cilje, oblikovati časovni načrt realizacije aktivnosti, s katerimi je že dolgo 

odlašal. Širši cilj in namen procesa je bil preko urejanja zunanjega okolja urediti svojo 

notranjost. 

 

RV 1 – Vsebine 

 

TABELA 13: Kako koučing vpliva na različna področja osebnega razvoja klientov? Kaj je 

na koncu procesa drugače kot na začetku? 

 

Merila Samopodoba Področje odnosov Področje šolanja in 

poklica 

Samoocena klienta 

na začetku procesa 

Želim preurediti 

svoje življenje, 

poskrbeti za svoje 

telo, svoje prostore, 

obleke in želim si 

začrtati dolgoročni 

načrt prehranjevanja. 

Sprašujem se, katere 

kvalitete želim 

razviti v svojem 

življenju. 

Zdi se mi, kot da 

sem se navadil živeti 

na čustvenem robu, 

kot da so vsi ostali 

pomembnejši od 

mene, da sem tu 

zato, da se žrtvujem 

za njih. Zato imam 

težave v odnosu s 

starši in prijatelji. 

 

Želim vnesti red v 

svoj čas in denar. 

Želim se prav 

odločiti glede 

menjave službe ali 

novih zadolžitev v 

sedanji službi. 

Razmišljam, če 

morda rabim 

dodatno izobrazbo. 

Samoocena klienta 

na koncu procesa 

Precej bolje se 

poznam, krog 

življenja me je 

opozoril na več 

razsežnosti. Navadil 

sem se bolj skrbeti 

zase z zajtrki, kosili 

in telovadbo. 

Stanovanje diha! 

Naletel sem na teme, 

ki jih bom razreševal 

v terapiji, ker vidim, 

da jim sam nisem 

kos in da tudi 

koučing ni pravi 

okvir za to. 

Postavljam si manjše 

cilje in več naredim 

v svojem času, ker 

mi misli ne begajo. 

Odločil sem se, da 

ostanem v sedanji 

službi in da naredim 

največ, kar lahko, z 

izobrazbo, ki jo 

imam. 

Opažanja kouča na 

začetku procesa 

Področja dela: nered, 

kopičenje stvari, 

fizična kondicija in 

prehrana, videz in 

urejenost. 

Razviti želi 

odločnost, spretnost 

postavljanja mej in 

sposobnost reči ne. 

Področja dela: 

nejasne prioritete, 

slab »timing«, 

nespoštovanje 

časovnih dogovorov 

in zamujanje, slab 

nadzor nad porabo 

denarja. 

Opažanja kouča na 

koncu procesa 

Samopodobo je 

okrepil s 

pripovedovanjem 

dobrih zgodb o sebi. 

Postopoma je zgradil 

Za predelovanje 

globokih osebnih 

tem s koreninami v 

otroštvu ga napotim 

na terapijo. 

Usvojil je novo 

identiteto glede 

samoorganizacije. 

Bolj sledi realiteti 

časa in nalog v 
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urnik aktivnosti, ki 

krepijo telo in duha. 

službi, zato manj 

zamuja in bolj redno 

izpolnjuje svoje 

obveznosti. 

 

Kaj je bila tvoja težava, ko sva začela sodelovati? V mojem življenju je bil precejšen 

kaos, nered na vseh področjih. Doma, v omarah, v službi, v odnosih, na mojem računu, v 

moji glavi. Nisem se znal ne zmogel zorganizirati, nisem si znal načrtovati časa in nisem 

imel nadzora nad tem, kam gre moj denar. Tudi težave glede prevzemanja odgovornosti 

sem imel in soočanja s sabo. Cilji, ki sem si jih zastavljal, so bili preveliki in zato nikoli 

nisem ničesar dosegel, ker sem odnehal, še preden sem zares začel. 

 

Kaj in kako se je v tvojem življenju spremenilo zaradi najinega koučing procesa? 

Čisto konkretno se je spremenilo to, da stanovanje zdaj diha, da sem postavil meje v službi. 

Po službi si zdaj vzamem čas zase, imam ritem glede hrane in spanja in se veliko bolje 

počutim. Naučil sem se, kako z malimi koraki doseči velike cilje. Ozavestil sem, da je v 

življenju veliko odvisno od moje izbire. Bolj sem spoznal samega sebe in videl, kako to, da 

se vedno znova zgubim in zapadem v stare vzorce. Nehal sem skrbeti za toliko vnaprej, v 

mislih si večkrat ponovim misel »Deal with life as it comes!«, bodi v zdajšnjem trenutku, 

ne prej ne pozneje. Všeč mi je bila tudi misel: »Povezan s svojim izvorom igrivo 

raziskujem,« ker to pomeni, da nisem napet in pod stresom ampak sproščen in takrat so se 

mi zgodile najboljše stvari. Pa tole: »Act now, think later!« – ta tvoj sms mi je dal 

spodbudo, da sem se izognil zapletanju v premišljevanju, ampak sem raje šel v akcijo. 

Kaj si dobil zase v najinem procesu? Kakšni so bili učinki najinega sodelovanja? 

Veliko mi pomeni, da me znaš tako temeljito poslušati in najti pravo besedo zame. Ko sva 

imela koučing, sem realiziral cilje, s katerimi sem dolgo odlašal, in to je največ, kar sem 

dobil zase. Na drevesu možicev se vidim, kot da stojim na veji sredi drevesa in gledam 

navzgor: to mi pomeni, da sem prišel že zelo daleč, imam pa tudi še dolgo pot pred sabo, 

da bom res dosledno sledil svojim sklepom in odločitvam. Tri knjige bi rad izpostavil, ki 

so imele velik vpliv name med koučingom. Najprej Umetnost preprostosti od Dominique 

Loreau, kjer sem bral o tem, kaj konkretno zame pomeni »manj je več«, kar mi je prišlo 

prav pri pospravljanju stanovanja in urejanju stvari. Potem knjiga ZDAJ od Eckhart 

Tolleja, ki me je vračala na sedanji trenutek, kjer imam moč, da spreminjam in kreiram. 

Brez izgovora od Rifenbaryja pa mi je bila koristna, ko me je premagovala lenoba. Če 

pogledam nazaj, sem v veliki meri drugačen, kot sem bil na začetku procesa. 

Evalvacija: samoocena klienta po enem letu po zaključenem procesu 

Že več kot eno leto je, odkar sva zaokrožila moj »life-changing coaching«. Učinki še kar 

trajajo, še posebej tisti glede načrtovanja denarja in časa in službe. Če si postavim časovni 

rok, se ga držim. Zjutraj si vzamem čas, da načrtujem dan. Raje začnem bolj zgodaj kot 

pozno, da si vzamem rezervo, za vsak slučaj, če se pojavi kaj, česar prej nisem pričakoval. 

Na ta način se potem počutim, da sem učinkovit in dobro organiziran. Pa tudi bolj mi je 

jasno, kaj so zares moje dolžnosti, za kaj sem zares odgovoren in koliko časa, denarja in 

energije porabim za eno stvar, ki si jo zastavim. Bolj sem se spoznal, najprej v koučingu, 

potem pa še z branjem knjig, ki si mi jih priporočila. Zato sem bolj realen do sebe, bolj 

vem, kaj lahko pričakujem od sebe in česa ne. Spremenil sem tudi to, da ne delam več 

stvari hkrati, ampak najprej eno končam in drugo začnem. Tisto, ki je najtežja, pa naredim 

najprej. Tako sem manj pod stresom in sem bolj zadovoljen s svojim delom v službi, ker 

delam najbolj zahtevne stvari takrat, ko imam največ energije. Ne zaganjam se kar tja v en 
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dan, pogledam vnaprej, kaj je moja naloga in jo potem razdelim na manjše. Pri denarju pa 

je bistveno novega to, da porabim res samo toliko, kot je treba, ker imam sicer slabo vest 

sam pred sabo, ko bi si moral napisat v blokec, za kaj je denar šel. No, saj veliko od tega 

sem vedel v teoriji že preden sem šel v koučing, zdaj je razlika v tem, da to dejansko 

počnem. Za naprej mi je ostalo odprto vprašanje, kako lahko za nazaj razrešim velike vozle 

na svoji osebni črti. A ta tema je bolj za v terapijo kot za v koučing. 

 

RV 2 – Metaanaliza procesa 

TABELA 14: Katere značilnosti in intervencije narativnega in NLP pristopa koučinga 

vplivajo na doseganje učinkov v analiziranih procesih? 

 

Vpliv na 

doseganje 

učinkov 

Narativni koučing NLP koučing 

Značilnosti, ki 

vplivajo na 

doseganje 

učinkov 

Prosto polje pripovedovanja klienta 

vodi do globokih uvidov; vprašanja 

sprožajo oblikovanje nove identitete. 

Direktivne usmeritve 

spreminjajo klientovo 

vedenje in ga vodijo pri 

sprejemanju odločitev. 

Intervencije, ki 

vplivajo na 

doseganje 

učinkov 

 krožna vprašanja 

 pripovedovanje zgodbe o svojih 

uspehih in sposobnostih 

 pisanje pisem samemu sebi 

 raziskovanje motivacije: Koliko 

truda sem pripravljen vložiti v 

doseganje svojih realnih ciljev? 

Kdaj in kako se najbolj potrudim? 

Katere okoliščine me spodbujajo k 

akciji? V katerih trenutkih se 

počutim najbolj aktivno? Kaj me 

spodbudi, da se lotim dela? 

Kakšna je moja zavzetost? 

 miselna higiena: s sabo nosi 

beležnico in svinčnik in si sproti 

beleži vrvenje misli. 

 krog odličnosti 

 postavljanje ciljev 

SMART 

 preokvirjanje 

 zemljevid podpore 

in moči 

 kolo življenja 

 

TABELA 15: Kako poteka sprememba v osebnem razvoju klienta glede na sinergetična 

generična načela (SGN) v analiziranih procesih? 

 

Sinergetična generična načela 

(SGN) 

Sprememba v osebnem razvoju klienta 

1. ustvarjanje okoliščin za 

stabilnost 

Stabilnost v procesu sva omogočila z uvodnim 

dogovorom in večkrat poudarjenim načelom zaupnosti, ki 

je skupno vsem trem modelom. Notranjo stabilnost si je 

klient zagotovil s pisanjem dnevnika svojih misli. 

Stabilnost odnosa sva oblikovala postopoma. 

2. razlikovanje vzorcev sistema S klientom raziskujeva: »Kaj me označuje? To res želim 

in potrebujem? Česa imam v življenju preveč in česa 

premalo?« 

Pri klientu čutim konflikt identitet in vrednot. Postopoma 

prepoznava nove možnosti smeri sprememb. 
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3. upoštevanje in krepitev 

občutka smiselnosti  

Občutek smiselnosti sprememb krepiva z zgodbami 

lastnega uspeha iz preteklosti, ki jih ilustrirava s 

fotografijami. Ključna je bila spodbuda k osredotočenju 

na pozitivne izkušnje iz preteklosti in lastne že doživete 

zgodbe uspeha. 

4. prepoznavanje spremenljivk 

nadzora – kaj energizira in kaj 

destabilizira sistem 

Klientov sistem so destabilizirali slabi občutki o sebi in 

strah pred spremembo, čigar korenine sva našla v slabih 

izkušnjah iz otroštva. Energizirajoče so delovale NLP 

intervencije, še posebej akcijski načrt in preverjanje 

izvedbe načrtovanega. 

5. destabiliziranje vzorca – 

krepitev odklona od starih 

vzorcev s pomočjo nadzornih 

spremenljivk 

Stare nefunkcionalne vzorce sva destabilizirala s 

preverjanjem uresničevanja akcijskih korakov v vnaprej 

določenem časovnem oknu, ki je bil zapisan v tabeli. 

Malim zmagam sva namenila proslavljanje, ob 

neizpolnjevanju načrta pa sva se soočila z vzroki in 

ugotovila, kaj bi moralo biti drugače, da bi načrt uspel. Na 

ta način je klient o sebi dobil takojšnjo povratno 

informacijo o napredku in ovirah in tako se je krepil 

odklon od starih vzorcev. 

6. upoštevanje kairósa – časovne 

usklajenosti med ravnanjem 

kouča in procesom klienta 

Usklajenost med ravnanji kouča in klienta sem prepoznala 

kot trenutek, ko zastane dih, ko se razširijo oči in ko iz 

tišine zaslišim »aha!«, čemur sledi pripovedovanje nove 

zgodbe o sebi. 

7. omogočanje prekinitve 

simetrije med starimi in novimi 

vzorci 

Klient prepozna moč besed: isto situacijo interpretira 

drugače in vzbudi drugačne občutke. »Namesto ... rečem 

...« 

Bolj se zaveda pomena svojih dejanj in ugotavlja, kaj 

določeno dejanje pomeni v njegovem svetu. 

8. prispevanje k stabilizaciji in 

integraciji novih vzorcev 

V fazi stabilizacije novih vzorcev rabi navzočnost, 

spodbudo, podporo tudi med srečanji, kar zagotoviva s 

smsji in občasnimi pogovori po telefonu še tri mesece po 

zaključku procesa. Na ta način se velike spremembe 

učvrstijo in postanejo del klientovega sistema. 

 

 

ANALIZA VERBATIMA: Kaj o komunikaciji v koučingu pokaže sinergetsko 

kibernetska analiza izvedenih procesov? 

 

Peto srečanje: 

C: V koučing sem prišel zato, da bi končno rešil stvari, ki me morijo že res dolgo časa. Flet 

imam čist zabasan, ne morem se zorganizirat, da bi se rešil stvari, ki mi ležijo okrog po 

vogalih. In potem se mi zdi, da je tko kot je kaotičen prostor okrog mene tudi v meni ful en 

tak velik nered. (opis stanja in cilja, SGN 2) 

K: Razumem, ja. Tako kot pravijo stari Kitajci, kakor zunaj tako znotraj, kakor zgoraj, tako 

spodaj. Na Baliju celo pravijo, da zbiranje neuporabnih stvari dela življenje nepokretno. 

Zato vsak dan posvetijo nekaj časa temu, da počistijo svoj dom in odnesejo stran tisto, 

česar ne potrebujejo. (ilustracija stanja, SGN 2, 3) 

C: Ja, pa ne samo to. Sploh se ne znajdem in ne zberem moči, da bi šel v akcijo. Malo tu, 

malo tam praskam, a se nič zares ne premakne. Čas mi kar izgine. (razlikovanje vzorca 

starega sistema, SGN 2) 
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K: A tako, kot da bi vedno znova začenjal, a nikoli zmogel zares dokončat? (razlikovanje 

vzorca starega sistema, SGN 2) 

C: Ja, točno tako. Kot da bi se zaganjal in zaganjal in nikoli šel čez tisto oviro, ki me drži 

nazaj. 

K: Je samo stanovanje problem ali še kaj? (raziskovanje, SGN 2) 

C: Stanovanje je samo največji problem, najbolj očiten, ker se vsak dan od jutra do večera 

spotikam ob svoje stvari. 

K: Kaj pa je še? 

C: Nikakor se ne morem odločit – ne glede novih oblek, ne kam bi šel na morje, ne da bi si 

poiskal drugo delo, ostal v tej službi in spremenil svoje odnose s sodelavci ali pa se morda 

samozaposlil. Vse je pa tudi zelo povezano z denarjem. (širjenje polja sprememb, SGN 2, 

4) 

K: Kako to misliš, z denarjem? (raziskovanje) 

C: Mislim, da se nikoli nisem zares naučil ravnati z denarjem. Ne znam se odločati, kako 

naj ga porabim in za kaj in kdaj in če sploh. Potem pa se hipno nekaj odločim in takoj za 

tem mi je žal in se sekiram, da sem zapravljal. (prepoznavanje vzorca, SGN 2, 4) 

K: Razumem. To je zdaj novo polje, nov cilj. 

C: Jaz sem precej nezanesljiv, kar se ciljev tiče. Mislim, da si vedno zastavim preveč in 

potem obupam. Pride soočenje z realnostjo in jaz zmrznem. (soočanje s sabo, SGN 2, 4) 

K: Gre morda takole: cilj se ti zazdi nedosegljiv, obupaš in ne narediš čisto nič? 

(preverjanje, SGN 2, 4) 

C: Ja, čisto nič. In potem sem totalno besen. Veliko huje je, kot če si ne bi nič zastavil.  

K: To pomeni, da izgubljaš energijo in voljo? 

C: Ja. Torej so mali koraki boljši. (SGN 5, 7) 

 

K: Veliko boljši, ja. Še nekaj se mi zdi zelo pomembno, C, da razmejiva, kaj je čigava 

odgovornost. Kdo od naju je odgovoren za tvoje rezultate? Za to, da dosežeš tisto, kar si si 

zastavil? (razmejevanje odgovornosti, SGN 1) 

C: No, mislim, da jaz. 

K: Res je. Jaz sem odgovorna za proces. Na to, da pa se stvari, za katere se odločiš, zares 

zgodijo, pa nimam vpliva. Samo to, da si v koučingu, še ni garancija, da boš cilje res 

dosegel. Treba je iti v akcijo. Saj veš, »Act now, think later.« (omogočanje prekinitve 

simetrije med starimi in novimi vzorci, SGN 7) 

C: Ja. (strinjanje) 

K: Poglej, takole predlagam: dajva izluščit tri najpomembnejše cilje. Poglejva, kaj rabiš, da 

bi te cilje zares dosegel, kakšni so konkretni koraki na poti do njih. (SGN 4, 7) 

C: Ok. 

K: Potem pa, kaj te podpira, kaj te ovira. Kako se boš nagradil, ko boš cilj dosegel. Kako 

ohraniti osredotočenost? Najbolj pa me zanima, kaj te spodbudi k akciji? (destabiliziranje 

starega vzorca, SGN 5, 2, 3) 

C: Samo kadar je res velik pritisk, največkrat od zunaj, takrat grem res v akcijo. 

K: Kaj pa odgovornost do tega, kar si zastaviš? Koliko se počutiš odgovornega? (SGN 2, 4) 

C: Sej mislim, da je tudi v tem problem, da se čutim premalo povezanega s svojimi cilji. In 

preveč navezanega na stvari. (kairós, SGN 6) 

K: To pa je pomemben uvid. Kaj lahko narediš s tem? 

C: Hmmm ... (tišina) Da postanem sebi bolj pomemben. (kairós, SGN 6) 

K: Ja, zveni mi zelo na mestu. Torej: prva stvar, realni cilji. Kateri so zdaj tvoji trije 

najpomembnejši realni cilji? 

C: Urediti stanovanje. Nadzorovati svoj čas. Nadzorovati svoj denar. (postavljanje 

prioritet, SGN 5, 7) 
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K: Ok. Kaj ti pomeni urediti stanovanje? 

C: Pomeni, da je vsaka stvar na svojem mestu in da imam le tiste stvari, ki jih zares 

potrebujem, ostalih se znebim, jih prodam ali podarim. (konkretni akcijski korak za 

uresničitev cilja, SGN 4) 

K: Super, do kdaj bi lahko to realno uredil? (časovni rok) 

C: Do čez en mesec. Torej osmega aprila. 

K: V redu. Kaj potrebuješ, da boš stanovanje lahko res uredil do 8. aprila? (viri moči, SGN 

7) 

C: Uf. Ne vem. No, recimo škatle, vreče in dve uri časa na dan. 

K: Kdo ti lahko pri tem pomaga? 

C: Hmmm. Sestra. Kolega. 

K: Kako boš vedel, da si cilj dosegel? (prepoznavanje novega vzorca, SGN 8) 

C: Vedel bom tako, da bo pospravljeno, čisto, zračno in urejeno. In prijetno. 

K: V redu. Poglej, zdaj sva to zapisala v tole tabelo, zdaj pa dodajva še za nadzorovanje 

časa in denarja ... Tule je zdaj akcijski načrt. Tvoja odgovornost je, da ga uresničiš. Moja 

odgovornost pa je, da ti sledim s smsji in te pri tem podpiram. (prispevanje k stabilizaciji 

in integraciji novih vzorcev, SGN 8) 

 

Moj cilj: Cilj opredelim: Rok za 

dosego 

cilja: 

Kaj 

potrebujem, 

da cilj 

dosežem? 

Kdo in 

kaj mi 

pri tem 

lahko 

pomaga? 

Kako vem, da je cilj 

dosežen? 

Urediti 

stanovanje 

Vsaka stvar je na 

svojem mestu in 

imam le tiste stvari, 

ki jih zares 

potrebujem, ostalih 

se znebim, jih 

prodam ali 

podarim. 

8. april. Škatle, 

vreče, 2h 

časa na dan. 

Sestra in 

kolega. 

Stanovanje je 

pospravljeno, čisto, 

zračno prijetno in 

urejeno. 

Nadzorovati 

svoj čas 

Za svoj čas vnaprej 

razmislim komu in 

čemu ga namenim. 

Ukvarjam se le s 

tistim, kar mi je 

zares pomembno 

(glej seznam). 

8. maj. Urnike, 

beležko za 

razporejanje 

časa. 

Sam sebi. 

Kouč. 

Čas se mi več ne 

izmika kontroli. 

Točno vem, zakaj v 

določenem trenutku 

delam določeno 

stvar. 

Nadzorovati 

svoj denar 

Za vsak izdatek 

vem, da je 

pomemben in 

nujen. Preden 

denar porabim, se 

ustavim in 

razmislim, ali je to 

res potrebno. 

8. junij. Beležko in 

tabelo 

izdatkov, 

seznam 

finančnih 

ciljev. 

Sam sebi. 

Kouč. 

Pokrijem limit in si 

ustvarim zalogo 

denarja v višini dveh 

mesečnih prihodkov. 

 

RV 3 – Samorefleksija kouča: Kako kouč kot usmerjevalec soustvarjalnega procesa 

doživlja sebe in klienta s strokovnega in osebnega vidika? 
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Klient C je bil bogat z uvidi, zdelo se mi je, da je najboljši kouč kar sam sebi, saj je 

največji strokovnjak za svoje življenje in že v sebi nosi vse odgovore, jaz mu le nastavljam 

ogledalo in mu dajem varen prostor, da se lahko sliši, da si vzame prostor in čas za 

razmislek. 

Stabilnost v procesu nama je dal začetni dogovor, v katerem sva opredelila zaupnost, 

njegova in moja pričakovanja od procesa, način dela, teme, datume, termin in lokacijo 

srečanj; predvsem pa je stabilnost izvirala iz najinega odnosa, ki je postopoma nastajal in 

se razvijal. 

Proces je bil nabit z vsebinami, ki so odzvanjale v mojem notranjem svetu. Prepoznala sem 

mnogo paralelizmov, v klientovi zgodbi sem našla dele sebe, videla sem se kot v zrcalu. 

Uzrla sem paralelizem glede svoje vloge kot kouč z vlogo v svoji primarni družini, ko sem 

skušala pretirano pomagati, nisem razmejila odgovornosti in se zavedala svoje vloge. 

Metasupervizija je pri tem odigrala pomembno vlogo, tako da sem se trudila držati mejo in 

se stalno zavedati, da je klientova življenjska situacija njegova odgovornost in da sem jaz 

tukaj kouč, pospeševalec sprememb. Odgovornost za spremembe in uspeh pa nosi klient. 

Ujela sem se v mislih, da bi morda lahko njegov neuspeh pomenil tudi moj neuspeh. 

Ob zaključku procesa sem se počutila obogateno z novimi spoznanji in uvidi glede 

paralelizmov, odporov, postavljanja realnih ciljev, učinkovite komunikacije in 

razmejevanja odgovornosti. 

 

 

5.3. TRETJI PRIMER: KLIENTKA M 

 

Kontekst: proces petnajstih srečanj koučinga, izpeljan z dekletom, 19 let, v obdobju 

september 2013–marec 2014 v angleškem jeziku. 

Cilj procesa je bil izboljšati samopodobo in okrepiti zaupanje vase, izboljšati odnose z 

bližnjimi, se soočiti s prevelikimi zahtevami do sebe. 

 

RV 1 – Vsebine 

 

TABELA 16: Kako koučing vpliva na različna področja osebnega razvoja klientov? Kaj je 

na koncu procesa drugače kot na začetku? 

 

Merila Samopodoba Področje odnosov Področje šolanja in 

poklica 

Samoocena klientke 

M na začetku 

procesa 

Vse me takoj vrže iz 

tira, veliko stvari me 

je strah. Nisem 

dovolj dobra, nič mi 

ne gre. Ni mi všeč 

moje telo. 

Bojim se, da me 

nihče ne mara. 

Pogosto me zagrabi 

panika, ko 

razmišljam o svoji 

prihodnosti. 

Rada bi se naučila 

organizirati svoj čas 

in rada bi se toliko 

spoznala, da bi se 

lahko odločila za 

študij. 

Samoocena klientke 

M na koncu procesa 

Bolj poznam sebe, 

začela sem se bolj 

razumeti, a še vedno 

imam težave s 

perfekcionizmom in 

z odnosom do 

svojega telesa. 

Naučila sem se malo 

bolj obvladovati 

paniko. Spoznala 

sem, da imam okrog 

sebe ljudi, ki me 

imajo radi. Še vedno 

me je strah, da bi se 

jim kaj zgodilo. 

Prepoznala sem 

svoje talente, zato 

sem se lažje odločila 

za študij. Nisem pa 

čisto prepričana, da 

sem se prav odločila. 

Opažanja kouča na Opazim klientkin V odnosih je Negotovost glede 
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začetku procesa izrazit občutek o sebi 

»nisem dovolj 

dobra«, šibko 

zdravje, neurejen 

urnik, slabo 

koncentracijo in 

samopodobo. 

negotova, prav tako 

v percepciji 

prihodnosti. Opazim 

veliko strahov. 

prihodnosti ji 

predstavlja tudi 

nejasnost pri izbiri 

študija. 

Opažanja kouča na 

koncu procesa 

Soočali sva se s 

prevelikimi 

zahtevami do sebe, 

odnosom do zdravja 

in telesa. Deloma ji 

je uspelo vzpostaviti 

nov odnos do sebe. 

Bolj se zaveda 

povezanosti z 

bližnjimi in malo 

lažje obvladuje 

svoje strahove. 

Samospoznavanje jo 

je približalo novi 

orientaciji za študij, 

a dvomi v pravilnost 

svoje odločitve. 

 

Kaj je bila tvoja težava, ko sva začela sodelovati? 

Na začetku, ko sva se spoznali, sem bila polna strahov. Bala sem se vsega, kar si lahko 

predstavljaš, zdelo se mi je, da me nihče ne mara. Hitro sem postala živčna in hitro me je 

vrglo iz tira, večkrat se me je lotila panika. Nikakor si nisem znala organizirati svojega 

časa in se odločiti, kaj bi v življenju počela, niti kaj bi šla študirat. Strah me je bilo 

prihodnosti, napačnih odločitev, zapuščenosti. Tudi na meni sami mi ni bilo nič kaj dosti 

všeč. 

 

 

Kaj in kako se je v tvojem življenju spremenilo zaradi najinega koučing procesa? 

Veliko odkritje je bilo zame, da lahko izberem, kako se bom počutila. Zdaj me živčnost ne 

prevzame več popolnoma, večji nadzor imam nad vsem, kar se mi dogaja in lažje rečem 

ne. Ko se me poloti panika, globoko vdihnem in se spomnim, kako sem se sprehajala ob 

Koseškem bajerju in gledala labode ... in potem se panika umakne. In potem bolje vidim, 

da je poleg panike ta trenutek v meni še pričakovanje večera, ko grem ven s fantom; misel 

na to, da sva z babi včeraj presajali rože in pekli piškote za njen rojstni dan; jutranji 

sprehod s psom v gozdičku za hišo; nov lak za nohte, ki sem si ga včeraj kupila skupaj s 

prijateljico. Vidim, da je panika samo trenutna, da je le za zdaj in da ni treba, da se 

zataknem vanjo in da prevlada čez vse ostalo. Kar v bistvu niti nima smisla, ker je lajf 

sestavljen iz ful enih področij in ni treba, da šola in vsi moji strahovi zlezejo čez vse. No, 

sej ne rečem, šola in ocene so pomembne za naprej – o tem mi doma skoz težijo – ampak 

sej mi gre, sej bo ... Ja, tudi to zaupanje vase si počasi gradim, tista vaja, ki sva jo naredili, 

mi je bila ful zabavna in mi je dala vedet, da v bistvu ni panike in da sem kar faca in da si 

lahko bolj zaupam, kot sem prej mislila. Da kar dosti stvari znam in da nisem ena taka 

nula, kot me hoče dedi skoz prepričat. Zdaj nisem več žrtev svoje panike, ampak se mi 

večkrat uspe prevzeti nadzor in se odločiti, kaj bom razmišljala in čutila. 

 

Kaj si dobila zase v najinem procesu? Kakšni so bili učinki najinega sodelovanja? 

Moji starši so opazili, da sem zelo motivirana, da naredim tisto, za kar se midve 

dogovoriva. Prijateljice so rekle, da bolj žarim, odkar hodim na koučing. Zares mi je 

postalo bolj mar za moje življenje in prebudila sem željo, da nekaj naredim iz sebe, da 

upoštevam, kar se zmeniva. Naučila sem si urediti čas, tako da imam čas za sprehode v 

gozdu in da vnaprej razmislim, kaj bom tisti dan zdravega jedla. Tista misel »Every little 

cell in my body feels happy and well!« mi je pomagala, da sem se bolj osredotočala na 

zdravje. Telo se mi je že malo preoblikovalo, tako da sem si zdaj bolj všeč in vidim, da 
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sem jaz »in charge«, da si jaz izbiram kaj in kako bo v mojem življenju. Mislim, da sem si 

s tem, ko sem pripovedovala zgodbe o sebi in o tem, kaj želim postati, izčistila sliko o sebi. 

V angleščini sva govorili in to mi je dalo občutek, da problemi niso čisto globoko v meni, 

ampak da jih lahko vidim od zunaj, zato sem lažje šla potem v akcijo. 

 

RV 2 – Metaanaliza procesa: Katere so ključne prvine procesa koučinga, ki povzročijo 

spremembe in premike v osebnem razvoju klienta? (opazovanje in ocena kouča) 

 

TABELA 17: Katere značilnosti in intervencije narativnega in NLP pristopa koučinga 

vplivajo na doseganje učinkov v analiziranih procesih? 

 

Vpliv na 

doseganje 

učinkov 

Narativni koučing NLP koučing 

Značilnosti, ki 

vplivajo na 

doseganje 

učinkov 

Skrbno in spoštljivo 

raziskovanje klientkine 

interpretacije resničnosti. 

Zgodbe so bile jasne metafore 

življenja, ko je zgodbo znova in 

znova pripovedovala, je postala 

temelj za spremembo. 

Načelo virov, po katerem klientka 

prepozna in aktivira speče 

potenciale, zato se lažje odloči za 

študij. 

Periodično zastavljanje vprašanja 

»kaj resnično želiš« je širilo polje 

izbire. 

Intervencije, ki 

vplivajo na 

doseganje 

učinkov 

 narativni diamantni model 

poslušanja 

 periodično vračanje preko 

faz: uvid, razjasnjevanje, 

sprememba, vztrajanje v 

spremembi 

 tehnike spoprijemanja s 

stresom in pomen spanja 

 sidranje in modeliranje za 

izboljšanje samopodobe, 

samozaupanja 

 osebna integracija 

 

TABELA 18: Kako poteka sprememba v osebnem razvoju klienta glede na sinergetična 

generična načela v analiziranih procesih? 

 

Sinergetična generična načela 

(SGN) 

Kako poteka sprememba v osebnem razvoju klienta? 

1. ustvarjanje okoliščin za 

stabilnost 

Odnos med koučem in klientko je postal model drugim 

odnosom: postopna gradnja zaupanja, pričakovanje 

uspehov in predvidljivost termina srečanj so prispevali k 

občutku varnosti in stabilnosti. 

2. razlikovanje vzorcev sistema Spoštljivo in postopno raziskovanje klientkinega 

notranjega sveta in prepoznavanje vzorcev, ki se zrcalijo 

v njenih zgodbah, je pomenilo, da sva se vedno bolj 

zavedali odtenkov pomenov preteklih uspehov. 

3. upoštevanje in krepitev 

občutka smiselnosti  

Občutek smiselnosti se je iz srečanja v srečanje krepil, 

pozitivne izkušnje so bile kot pozitivna povratna zanka. 

Pohvale, geste odobravanja, proslavljanje drobnih 

uspehov in načrtovanje majhnih korakov so krepile 

občutek, da se je vredno spreminjati. 

4. prepoznavanje spremenljivk 

nadzora – kaj energizira in kaj 

destabilizira sistem 

Sistem so energizirale pohvale, konkretni dosežki v 

zunanjem svetu. Destabilizirajoče so delovali zdrsi v 

stare vzorce, ponavljajoča se samokritika. 

5. destabiliziranje vzorca – Že male pozitivne spremembe so bile za klientko 
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krepitev odklona od starih 

vzorcev s pomočjo nadzornih 

spremenljivk 

ogrožajoč izziv, zato sem se ustavljala in jih občudovala. 

Pohvale, spodbude so jo energizirale, zato sem jih 

pogosto vključevala v delo, kar je pripomoglo h krepitvi 

odklona od samokritike in omalovaževanja.  

6. upoštevanje kairósa – časovne 

usklajenosti med ravnanjem 

kouča in procesom klienta 

Kairós se je zgodil z uvidi in prebliski med srečanji; te 

trenutke priložnosti sva sidrali z metaforami, ki sva jih 

priklicali ob trenutkih nemoči. 

7. omogočanje prekinitve 

simetrije med starimi in novimi 

vzorci 

Sprva šibke pozitivne izkušnje so postopoma prerastle v 

vzorec, ko sva aktivirali več zazanavnih poti in si 

predstavljali, kako bo, ko bo cilj dosežen. Na ta način 

sva postopoma stablizirali želeno notranje stanje. 

8. prispevanje k stabilizaciji in 

integraciji novih vzorcev 

Za stabilizacijo in integracijo novih vzorcev bi klientka 

potrebovala daljši proces, opazim zelo pogoste zdrse v 

stare vzorce, navkljub krepitvam s pohvalami. Večino na 

novo pridobljenih vzorcev je uspela stabilizirati in 

vključiti v svoj svet. 

 

ANALIZA VERBATIMA: Kaj o komunikaciji v koučingu pokaže sinergetsko 

kibernetska analiza izvedenih procesov? 

 

Deveto srečanje 

 

K: Poglej, vseskozi se zadevava ob tvoj občutek, da nisi dovolj dobra in da je treba še to in 

še to in še to. In tudi ko dosežeš nekaj, s čimer bi bilo večina tvojih sošolcev zadovoljnih, ti 

sploh nisi zadovoljna s tem. Nekaj ti še vedno dela težave ... (razlikovanje vzorcev sistema, 

SGN 2) 

M: Sej to. Tudi ocena mojega zadnjega testa mi je pokazala, da zato, ker si ne zaupam 

dovolj, ne zaupam tudi svojemu znanju. In potem še tisto, kar znam, ne naredim prav. Ali 

pa naredim prav in potem narobe popravim, preden test oddam. (SGN 2) 

K: Ja, res je. Kaj še? (razlikovanje vzorcev sistema, SGN 2) 

M: Že od osnovne šole naprej sem zadovoljna samo, če dobim petke. Samo če sem 

najboljša, se počutim ok. Sicer sem čist brez veze. Čista nula. In niso starši tisti, ki bi to 

zahtevali od mene. Jaz sem tista, ki zahteva petke od sebe. (razjasnjevanje in opis starega 

vzorca, SGN 2) 

K: Aha. A pa je v tvojem življenju še kaj drugega kot ocene? Je še kaj, kar ti pomeni vsaj 

nekaj? (raziskovanje, SGN 2, 3, 5) 

M: Niti ne. Ocene so mi najbolj pomembne. Zato me je tudi tko strah pred testi, da ne bom 

pokazala tistega, kar znam. (upovedovanje stanja) 

K: Razumem. Veš kaj, dajva narisat tole situacijo na papir. (Narišem krog in ga razdelim 

na 8 delov.) Tole je tvoje življenje (krog), ki ga sestavlja recimo teh osem področij. Eno od 

njih so tvoje ocene. Kaj je še v drugih delih? (NLP intervencija kolo življenja, SGN 1, 2, 5) 

M: Hmmm ... Ok, recimo moji starši. 

K: Ok, še kaj? Kaj ti še zapolnjuje dan? 

M: Treningi odbojke. Moj pes. Fitnes. Spanje. Kosila in večerje. Babica in dedi. 

K: Super! Poglej poglej, kaj sva vse našli! Še kaj? 

M: Angleščina. No, pa prijatelji, rojstnodnevne zabave, drinki, kavice – čeprav tega je zelo 

zelo malo. 

K: Super. Poglej, če vse to zapiševa v teh osem polj in pogledava, kaj se ti zdi, kje so zdaj 

ocene in šola? 

M: V bistvu so samo eno izmed teh vseh področij. (soočanje, kairós, SGN 5, 6) 
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K: Ja, res je. 

M: Ampak, realno, meni se zdijo še vedno najbolj pomembne. 

K: V redu, ampak poglej, so le ENO izmed področij. Res pa si jim pripisala največjo 

pomembnost. Recimo, na lestvici 1-10 za 10. Kako bi pa ocenila ostala področja? 

M: Ojoj. Dala bi jim same desetke. Vse mi je zelo zelo pomembno, ampak nimam časa za 

vse. 

K: Kaj pa, če bi jim pripisala pomembnost glede na čas, ki jim ga posvečaš? 

M: Potem bi bila pa drugačna slika. Recimo: prijatelji –1. Starši in stari starši – 8. Pes – 6. 

Odbojka – 9. Fitnes -10. Spanje in hrana – 4. Angleščina – 3. 

K: Super. Kako bi se počutila, če bi videla sebe tukaj v sredini kroga, ki imaš moč, da 

vplivaš na to, kaj in koliko bo zate vsako od teh področij pomembno? Če se postaviš v 

perspektivo čez 2 leti, čez 5 let, čez 10 let in pogledaš nazaj na ta trenutek, kako bi 

razporedila pomembnost? (energiziranje sistema, SGN 4, 5, 7) 

M: Joj, težko ... Težko se vidim v sredini kroga. Jaz bolj mislim, da je to vse zame že 

določeno, ne da jaz vplivam. (stari vzorec) 

K: A res? Kdo pa je to določil zate? 

M: Ne vem. (globoko zamišljeno) (tišina) 

K: Morda starši? 

M: Ne. Prej dedek. 

K: Kaj pa pravi dedek? 

M: On si skoz želi, da bi bila jaz najbolj uspešna in da bi bila na vseh tekmovanjih 

najboljša in da bi bil lahko on ponosen name in se hvalil pred vsemi sorodniki in kolegi 

kakšno vnukinjo ima. (prepoznavanje vzorca v odnosu) 

K: Slišim, kaj praviš. Kako pa je bilo z njegovim življenjem? Je bil on tudi vedno povsod 

najboljši? 

M: V bistvu mi vedno, ko se vidimo, mori s svojimi zgodbami iz vojne, kako je trpel v 

taboriščih, kako potem ni imel možnosti, da bi hodil v šolo, da se je žrtvoval za družino in 

služil denar, da so lahko njegovi trije otroci hodili v šolo. 

K: Ojoj, težka zgodba. In zdaj vidi tebe v vlogi, da živiš njegove sanje? Da izpolnjuješ 

njegove cilje? (empatija) 

M: Nisem še pomislila na to. Ampak res. Sej res!!! (kairós, SGN 6, 7) 

K: Lepo je, da si mu hvaležna za vse, kar je storil za svojo družino in tvoje starše in tudi 

zate. Ampak on živi in je živel svoje življenje, izbiral in se odločal zase, v tistem času in v 

tistih okoliščinah. Zdaj si pa na vrsti ti zase. Ti si tista, ki si oblikuje svoje življenje. (vir 

moči, SGN 3, 5, 6, 7) 

M: Težko mi je to tako videti. Ne morem tako razmišljati.  

K: Seveda, vse kar nam je novo, nam je težko. Razumljivo. Dajva to zdaj pustiti. Za danes 

je bilo dovolj. Predlagam, da pustiva zdaj to temo in se naslednjič o tem pomeniva naprej, 

ko se ti te nove misli udomačijo. Prav? (puščanje prostora in omogočanje prekinitve 

simetrije med starimi in novimi vzorci, SGN 7, 8) 

M: Prav. 

 

 

RV 3 – Samorefleksija kouča: Kako kouč kot usmerjevalec soustvarjalnega procesa 

doživlja sebe in klienta s strokovnega in osebnega vidika? 

 

Proces koučinga s klientko M je bil zame kot kouča eden od najbolj napornih. V prvem 

delu procesa sva stežka ustvarili razmere za stabilnost, saj sva se veliko usklajevali, preden 

sva dorekli najin stalni termin srečanj. V začetku je počasi vzpostavljala zaupanje, ovirali 

so jo strahovi pred prekinitvijo odnosa z mano. V tem sem prepoznala vzporednico z 
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njenimi siceršnjimi težavami v odnosih, ki so bili prežeti s strahom pred izgubo in 

zavrnitvijo. Ko sem razlikovala vzorce njenega sistema, sem našla klientkin izrazit občutek 

o sebi »nisem dovolj dobra«, šibko zdravje, neurejen urnik, slabo samopodobo. Negotovost 

glede prihodnosti ji je predstavljala tudi nejasnost pri izbiri študija. Najino vzajemno 

oblikovanje stališča, da je negotovost imanentna bivanju, je pripomoglo k temu, da je misel 

na prihodnost izgubila svoj negativni naboj. Občutek, da si je smiselno prizadevati za 

spremembe, sva krepili z oblikovanjem nove zgodbe o sebi in svojem življenju. 

Samospoznavanje jo je približalo dokončni orientaciji za študij, a tudi ob koncu procesa je 

še dvomila v pravilnost svoje odločitve. Soočali sva se s prevelikimi zahtevami do sebe, 

soočali sva se z izboljševanjem njenega odnosom do lastnega zdravja in telesa. Deloma ji 

je uspelo vzpostaviti nov odnos do sebe. Energizirajoče so delovale kreativne NLP 

intervencije in intervencije za izboljševanje samopodobe. Za destabiliziranje vzorca 

perfekcionizma sem preizkušala predvsem soočanje in NLP intervencijo kolo življenja. 

Kairós se je v procesu zgodil kar nekajkrat, odstiranje novih vidikov sebe je delovalo 

izjemno energizirajoče. Precejšnji poudarek sva namenili razlikovanju med »sem« in »se 

počutim«, kar je doprineslo k temu, da je čustva začela dojemati kot začasna stanja in 

občutja (nisem neumna, le trenutno se počutim neumno). Pozorna je postala na to, da se ji 

čustva ves čas spreminjajo in da je ne določajo. Spoznala je, da je v njej veliko različnih 

delov in da jih lahko poveže med sabo. Prepoznavanje občutij ji je omogočilo, da jih je 

zares razumela in potem tudi vplivala nanje. Notranji pogled ji je omogočil, da se je vrnila 

v svojo os in postala bolj pozorna na svoje misli. Simetrijo med starimi in novimi vzorci 

sva prekinjali, vendar je klientka vedno znova zdrsnila v primež starih prepričanj in 

vzorcev čustvovanja in vedenja, zato menim, da bi za stabilizacijo in integracijo novih 

vzorcev potrebovala še dodatna srečanja in spremljanje. V procesu s klientko M sem 

prepoznala precej podobnosti iz zgodbe moje osebne zgodovine, zato sem se vedno znova 

urila v prepoznavanju in zavedanju paralelizmov, da ne bi prihajalo do prenosa mojih 

stališč in vrednot v njeno zgodbo. 

 

 

5.4. ČETRTI PRIMER: KLIENTKA A 

 

Kontekst: Mladostnica stara 23 let, po izobrazbi diplomirana ekonomistka, nezaposlena, 

živi pri starših. Ima izjemno slabo samopodobo, veliko strahov, še posebej je izrazit strah 

pred prihodnostjo in pred govorjenjem v angleščini. Problem vidi v odlašanju z 

aktivnostmi, ki vodijo k ciljem. V obdobju od oktobra 2013 do decembra 2014 sva izvedli 

petnajst individualnih koučing srečanj v kontekstu individualnih učnih ur angleščine s 

koučingom. 

 

Cilj procesa: vsebine koučinga so povezane z odraščanjem in osebnim razvojem. Še 

posebej sva se osredotočali na samouravnavanje, samoorganizacijo, samospoznavanje, 

osamosvajanje, grajenje pozitivne samopodobe in na krepitev asertivnosti. 

 

RV 1 – Vsebine 

 

TABELA 19: Kako koučing vpliva na različna področja osebnega razvoja klientov? Kaj je 

na koncu procesa drugače kot na začetku? 

 

Merila Samopodoba Področje odnosov Področje šolanja in 

poklica 

Samoocena klientke Nisem si všeč in ne Želim preseči strah Želim si poiskati 
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A na začetku 

procesa 

maram se. Na sebi 

opazim predvsem 

pomanjkljivosti in 

slabosti. 

pred komunikacijo v 

tujem jeziku 

in povečati 

samozavest. Želim 

se odseliti od 

staršev, mislim, da 

bi to izboljšalo naše 

odnose. 

pravo zaposlitev 

zase. Rada bi imela 

dovolj energije, da bi 

šla v akcijo z vsem, 

kar vem, da moram 

storiti. 

Samoocena klientke 

A na koncu procesa 

Začela sem opažati 

tudi svoje dobre 

lastnosti, vendar me 

še vedno potegne, da 

se kritiziram. 

Že iščem svoj nov 

dom, takoj ko dobim 

službo, se odselim. S 

starši se upam 

pogovarjati o svoji 

selitvi, zato imam 

občutek, da mi ne 

bodo nasprotovali. 

Prve korake po 

akcijskem načrtu 

sem speljala, 

zaupam si, da bom 

nadaljevala. 

Angleščine me ni 

več strah, ker sem 

usvojila slovnico in 

znam uporabljati 

veliko več besed. 

Opažanja kouča na 

začetku procesa 

Osredotočenost na 

lastne 

pomankljivosti, 

pretirana 

samokritičnost, 

zavrača vsakršne 

dobre informacije o 

sebi. 

Opazim velik strah 

pred komunikacijo v 

tujem jeziku in 

nesamozavest v 

stikih z ljudmi, 

predvsem pri 

nastopanju pred 

ljudmi. Slišim jasno 

izraženo željo po 

večji samostojnosti 

in avtonomiji v 

smislu odraščanja. 

Veliko ovir na poti 

do uresničevanja 

zastavljenih 

aktivnosti, na prvi 

pogled 

nepremagljivih 

zaradi šibke 

motivacije. 

Opažanja kouča na 

koncu procesa 

Dopuščati si je 

začela boljše mnenje 

o sebi. Postala je 

dovzetnejša za 

pozitivne 

informacije o sebi. 

Odnos s starši se je 

izboljšal, odkar se je 

pogovorila o selitvi. 

Začela je 

uresničevati svoj 

načrt do nove 

zaposlitve. 

Prizadevno širjenje 

znanja angleščine se 

je obrestovalo z 

manjšim strahom 

pred govorjenjem. 

 

Kaj je bila tvoja težava, ko sva začeli sodelovati? 

V koučing sem prišla zato, ker sem se odločila nekaj narediti zase, predvsem izgubiti strah 

pred govorjenjem v tujih jezikih in okrepiti znanje angleščine. Zares sem si želela najti 

novo službo, kjer bom lahko polno razvila in živela svoje potenciale. Vendar je bila na tej 

poti največja ovira moja nesamozavest v stikih z ljudmi. To me je čisto zablokiralo, vsakič 

ko sem šla v akcijo. 

 

Kaj in kako se je v tvojem življenju spremenilo zaradi najinega koučing procesa? 

Lahko rečem, da sem se iz prestrašene nesamozavestne punce spremenila v suvereno 

odločno dekle z jasno komunikacijo. To, kar sem se naučila pri angleščini, bom prenesla še 
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na druga področja. To mi je največ vredno. Zdaj imam tudi več zaupanja vase, da si lahko 

poiščem novo službo – da sem vredna tega, da se mi življenje spremeni na bolje. Končno 

sem začela pisati in pošiljati prošnje, zdaj čakam vabila na razgovor. Ko sva delali prenos 

veščin iz preteklosti v sedanjost, sem nenadoma ugotovila, da veliko znanja že imam in da 

sem ga že večkrat v preteklosti uporabila in stopila korak naprej. To sem zdaj naredila 

ponovno. 

 

Kaj si dobila zase v najinem procesu? Kakšni so bili učinki najinega sodelovanja? 

Na začetku, ko sva začeli z angleščino in koučingom, si nisem upala odpreti ust in 

spregovoriti, vedno me je bilo strah, da bi naredila kakšno napako. Odkar sva pogledali 

moje osebne zgodbe, kako mi je bilo prepovedano govoriti v otroštvu in kako name še 

vedno vplivajo mnenja mojih starejših sorodnikov – odkar sem to ozavestila, se je strah 

razblinil. Zdaj tudi v angleščini govorim kot dež, uporabljam čase in bolj zapletene 

strukture in tudi napak je vedno manj. K temu seveda prispevajo tudi vse tiste neskončne 

slovnične vaje, ki sem jih dan za dnem reševala. Največjo moč je zame imelo, ko sva na 

papirju pogledali mejnike mojega življenja. To je zares neverjetno, kakšne zaloge energije 

so se v meni sprostile, ko sem ugotovila, kaj vse sem v življenju že počela. Odločila sem 

se, da uredim tudi svoje fotografije, jih sprintam in z njimi opremim moj »timeline«. In ga 

potem sproti dopolnjujem, saj gre življenje naprej. Fino se mi zdi, da imam črno na belem, 

kaj vse se mi je dogajalo, kaj vse sem počela, dosegla, kje vse sem bila. Moja sr(e)čna 

knjiga od Žige Vavpotiča mi je bila tudi pravi navdih, hvala ti za priporočilo. Na kratko 

lahko učinke koučinga povzamem s citatom »Face your fears to live your dreams!«. 

Ugotovila sem, da mi ne pustijo dihati predvsem nerazrešene zgodbe iz moje osebne 

preteklosti, da zaradi njih ne morem polno živeti v sedanjosti. Zdaj, ko sem jih ozavestila, 

se je zgodil bistven premik. Ne vem pa, kako bo vnaprej z vsem tem. Morda mi spet 

zagusti, ampak zdaj vsaj vem, da se da razplesti še tako zamotan klopčič občutkov. 

 

TABELA 20: Katere značilnosti in intervencije narativnega in NLP pristopa koučinga 

vplivajo na doseganje učinkov v analiziranih procesih? 

 

Vpliv na 

doseganje 

učinkov 

Narativni koučing NLP koučing 

Značilnosti, ki 

vplivajo na 

doseganje 

učinkov 

 omogočanje odgovorov s 

tišino, empatija, čuječa 

prisotnost 

 povzemanje, preverjanje, 

preokvirjanje, soočanje 

 spodbujanje razmišljanja 

 direktivno usmerjanje v 

prihodnost, k akciji in ciljem 

 preusmeritev pozornosti na 

vire moči 

 strategije za doseganje ciljev in 

krepitev učinkovitosti 

Intervencije, ki 

vplivajo na 

doseganje 

učinkov 

 intervencije razjasnjevanja, 

preusmerjanja na pozitiven 

vidik, spodbujanje 

raziskovanja čustvovanja 

 intervencija iskanja vzrokov 

v družinskih vzorcih 

 raziskovanje osebne zgodbe 

preteklosti in prepoznavanje 

ključnih mejnikov v 

življenju 

 portfolijo osebnega razvoja 

 življenjska črta in prenos 

zavedanja veščin in spretnosti 

iz preteklosti v sedanjost 

 prepoznavanje virov moči 
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TABELA 21: Kako poteka sprememba v osebnem razvoju klienta glede na sinergetična 

generična načela? 

 

Sinergetična generična načela 

(SGN) 

Kako poteka sprememba v osebnem razvoju klienta? 

1. ustvarjanje okoliščin za 

stabilnost 

Zaupen odnos vzpostaviva postopoma, najprej v 

kontekstu učnih ur angleščine, kar je dobra osnova za 

poglobljen proces koučinga. Med poukom angleščine 

sva se dobro spoznali in prav zaradi zaupnosti, ki se je 

spontano razvila, se je klientka odločila tudi za koučing. 

2. razlikovanje vzorcev sistema Razkrivanje v pripovedovanju zgodbe osebne zgodovine 

in družinskih odnosov je razkrilo vzorce njenega 

sistema, problemske (strah, nesamozavest) in tudi 

potencialne vzorce rešitve (samospoznavanje, 

samozavedanje, preokvirjanje). 

3. upoštevanje in krepitev 

občutka smiselnosti  

Občutek smiselnosti je obstajal že od samega začetka in 

se je v procesu iz srečanja v srečanje le še bolj krepil s 

proslavljanjem malih uspehov, ki so bili prej skrbno 

načrtovani. 

4. prepoznavanje spremenljivk 

nadzora – kaj energizira in kaj 

destabilizira sistem 

Energizirajoče je bilo predvsem preokvirjanje 

samoopisovalnih izjav in prepoznavanje virov moči na 

življenjskem zemljevidu. Klientkin sistem so 

destabilizirale ponavljajoče se kritike in omalovaževanja 

domačih, kar je razumela kot nespoštovanje njenega 

sveta. 

5. destabiliziranje vzorca – 

krepitev odklona od starih 

vzorcev s pomočjo nadzornih 

spremenljivk 

Beleženje vrvenja misli, prepoznavanje vzroka svojih 

prepričanj v mnenju pomembnih družinskih članov je 

spodbudilo odklon od starega. Izoblikovanje stališča, da 

je ona sama odgovorna zase in da si izbira svoje misli, je 

star vzorec destabiliziralo.  

6. upoštevanje kairósa – časovne 

usklajenosti med ravnanjem 

kouča in procesom klienta 

Prelomne točke v procesu so bile prepoznavanje 

pozitivnih vidikov pri sebi in v svojih odnosih, ko je 

klientka začutila, da je na vidiku premik k novemu. 

Večkrat sva se spogledali, se nasmejali, obmolknili – vse 

to so bili trenutki uglašenosti, ko se je nekaj v sistemu 

premaknilo in postalo novo.  

7. omogočanje prekinitve 

simetrije med starimi in novimi 

vzorci 

Preokvirjanje nefunkcionalnih prepričanj in umikanje 

pozornosti iz neželenega je naredilo prostor za novo. 

Novi vzorci so vedno bolj prevladovali nad starimi, misli 

poguma so zamenjale misli strahu, besede 

samoomalovaževanja so dale prostor besedam 

samospoštovanja. 

8. prispevanje k stabilizaciji in 

integraciji novih vzorcev 

V zaključni fazi je bilo poudarjeno prepletanje in 

vztrajno zamenjevanje starega z novim. K stabilnosti so 

prispevali najini stiki med srečanji in po zaključenem 

procesu. 

 

ANALIZA VERBATIMA: Kaj o komunikaciji v koučingu pokaže sinergetsko 

kibernetska analiza izvedenih procesov? 
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Šesto srečanje 

A: To je grozno. Nikoli ne bom znala govoriti v angleščini. Res mi je too much, da se kar 

naprej trudim, a ni nič iz mene. (razlikovanje vzorcev sistema, SGN 1, 2) 

K: Razumem, da ti je težko. Zakaj pa ti je tako pomembno, da bi znala angleško? 

(Intervencija razjasnjevanja) 

A: Angleščina je baza, brez tega ne gre, jaz pa res pojma nimam. Ne morem dobit službe, 

ne morem komunicirat po FB, strah me je govorit, če srečam tujce, ko grem govorit, strah 

me je potovat, pa si tako zelo želim. Vsi okrog mene znajo, jaz pa pojma nimam. Prav 

sram me je! (opredelitev stanja in izražanje brezupa, SGN 2) 

K: No, dobro, različni smo si. Eni znajo angleško, drugi nemško, tretji kitajsko, četrti znajo 

pečt dobre piškote, peti popravljat avte – vsak je v nečem dober. V čem pa si ti dobra? 

(Intervencija preusmerjanja na pozitiven vidik, SGN 1, 2, 4) 

A: Zdi se mi, da prav v ničemer. Čista nula sem. Še vse, kar sem včasih znala, ne znam 

več. Res mi je bedno. Še pogledat v ogledalo si se ne upam, ker sem tko obupna. 

K: Ojoj. To je pa res težko živeti s temi občutki. (Izraz empatije, SGN 1) 

A: Ja. Zelo. Včasih kar obupavam. 

K: Poglej, A, a si za to, da narediva eno vajo, ki bi ti pomagala videti sebe v novi luči? 

A: Ne vem, če mi lahko sploh karkoli pomaga. Ne vem, če bi imela ta vaja smisel. 

K: Poskusiva. Sem prepričana, da se boš vsaj malo bolj počutila potem, ko jo narediva. 

Nimaš kaj izgubit, če poskusiš. (SGN 1, 2, 4, 5) 

A: No, prav. Če ti tako rečeš. Mi greš pa kar mal na živce, k si vedno tko pozitivna, ha ha 

ha. (SGN 1, 3) 

K: (smeh) Razumem, ja. Lej, greva tole narest, pa bova potem naprej govorile še o nama. 

Intervencija časovna črta: na list papirja nariše potek svojega življenja in prelomne 

dogodke. Potem vriše dogodke, kjer se je izkazala in na katere je ponosna. Najde jih kar 

lepo število. 

K: Kako se počutiš, zdaj ko gledaš tole svojo črto, tvojih zadnjih 24 let na tem planetu? 

A: Šokirana sem. Nisem si mislila, da sem že toliko dosegla. Vse to sem jemala kot samo 

po sebi umevno. Kot da to »itak nima veze«, da ni pomembno, da jaz nisem pomembna. 

Niti sama sebi, kaj šele drugim. Zdaj pa vidim, da to v bistvu ni tako. Da sem kljub vsemu 

nekaj že naredila in napredovala, vsaj kar se tiče šolanja. Da sem končala faks, kljub temu, 

da nisem ravno uživala ob tem. (kairós, SGN 6, 7) 

K: Na kaj si pa še posebej ponosna? (Intervencija spodbujanja razmišljanja o sebi, SGN 7) 

A: Najbolj na to, da sem končala faks. 

K: Kaj ti pa to sporoča o tebi? 

A: Da nisem tako neumna, kot včasih mislim, da sem. Da imam mogoče vseeno nekaj 

malega sposobnosti. (uvid, SGN 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

K: Odkod pa pride ta ideja, da nisi sposobna? 

A: Sem se tudi jaz že večkrat spraševala. Ne vem. 

K: Je v družini kdo, ki ima tako mnenje? (Intervencija iskanja vzrokov v družinskih 

vzorcih) 

A: Mah ne vem. Mogoče brat. On je zelo zelo uspešen, vse mu klapa, preselil se je v 

Bruselj, ima družino, super službo, lepo ženo, deset let je starejši od mene in mi vedno 

govori »naša ta mala, k nikol ne bo nič iz nje«. Sej ne vem če tko res misli, ampak tko 

govori že odkar vem zase in to mi gre res na živce. (iskanje in opis vira prepričanja, SGN 

1, 2) 

K: Ja, to je res zoprno. Včasih nam take izjave ljudi, ki so okrog nas, zlezejo pod kožo in 

jim podzavestno verjamemo. Še posebej, če to reče kdo, ki mu sicer zaupamo in nam je 

pomemben. Se ti vidiš v tem? (Intervencija za spodbujanje raziskovanja, SGN 2, 5, 7) 
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A: Zelo. Brat je čislan v naši družini, vsi ga imajo najrajši, skoz so mi ga dajali za zgled, 

»tko se uči, da boš tko uspešna kot on«, dedek je čist nor nanj, tudi zato ker je fant (in zdaj 

ima še sina) in nosi priimek naprej. Jaz sem pa itak samo punca in še to ta neumna pri bajti. 

In še brez otrok. Štala. Ta patriarhalna miselnost, kolk to sovražim. (opis družinskih 

prepričanj, SGN 2, 5, 7) 

K: Vidiš, zelo lepo si to opisala. In ko se to ponavlja skozi občutljiva obdobja našega 

razvoja, začnemo temu verjeti, postane del naše notranje slike sveta. Potem pa nam 

povzroča težave ... Nisva zdaj tukaj, da bi obsojali, vsak ima svoje razloge, zakaj je tak in 

nosi svojo odgovornost zase, tudi tvoj dedek in oče in brat. Tukaj sva zato, ker si zdaj 

odrasla in lahko izbiraš, kako boš razmišljala o sebi in kako se boš odločala zase. 

(Intervencija pojasnjevanja – krepitev moči, SGN 2, 3, 7) 

A: Ja ... nisem še tko razmišljala o sebi. To je zdaj nekaj čisto novega zame. (soočanje z 

novim vzorcem, SGN 2) 

K: Sem vesela, da sva našli eno novo polje, en nov košček sveta. Ti lahko dam domačo 

nalogo? (Intervencija delo doma – zapisovanje misli in izjav) 

A: Seveda. 

K: Opazuj svoje misli in poslušaj se, kaj govoriš o sebi. Potem si to zapiši. Prinesi s sabo in 

bova naslednjič pogledali skupaj, ok? 

A: Prav. 

 

Sedmo srečanje: 

A: Zgrožena sem. Kaj vse jaz govorim o sebi!!! 

K: Ja? Kaj pa? Dajva pogledat. 

A: Poglej, tko kot da bi poslušala svojega brata in dedka. Dolg seznam, poglej: 

Nimam pojma o angleščini. 

Nikol ne bo nič iz mene. 

Totalno grdo rit in trebuh imam. 

Sem čista nula. 

K: Krasno. Zdaj imaš to vse pred sabo na papirju, zdaj jasno vidiš, kako se sama s sabo 

pogovarjaš. In vidim, da ti tako ni všeč. Kako bi lahko to preokvirila? Kako bi lahko to 

prijazno povedala? (Intervencija preokvirjanja, SGN 1, 2, 3, 5) 

A: Hmmm ... Težka ... 

K: Poskusiva skupaj. Naj bodo nove izjave pozitivne, usmerjene v sedanjost in prihodnost, 

a še vedno toliko realne, da jim lahko verjameš. 

Recimo: (prekinjanje simetrije med starimi in novimi vzorci, SGN 7) 

Nimam pojma o angleščini. Lahko postane: vsak dan vem več o angleščini, ker rešujem 

vse te vaje! 

Nikol ne bo nič iz mene. Naj bo: Postajam boljša in boljša. 

Res mam grdo rit in debel trebuh. Naj bo: Rada se imam takšno, kot sem. 

Sem čista nula. Naj postane: V lajfu sem že veliko dosegla, imam diplomo iz ekonomije in 

zdaj se pripravljam na certifikat iz angleščine. 

Kako se ti to sliši? (Preverjanje) 

A: Ojoj. Ne vem. Tuje mi je to. Tko nekak nočem temu verjet. Še posebej tista, da se imam 

rada takšno kot sem – to res ni res!!! (odpor, SGN 2) 

K: Razumem. Prepričanja o sebi je fajn spreminjat postopoma, po malih korakih. Kako pa 

bi lahko rekli, da bi si bolj verjela? 

A: Ufff ... ne vem ... recimo, nisem tako zelo grda. 

K: To ne bo v redu. Izjava naj bo usmerjena v pozitivno. Recimo: vedno bolj se 

sprejemam. (A: se neverbalno ne strinja). Ali pa: Moja rit in trebuh sta kar v redu. 

(prekinjanje simetrije med starimi in novimi vzorci, SGN 7) 
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A: Ok, no, to bi šlo. 

K: Poglej, A., zdaj sva dali tvoje izjave, ki te ne podpirajo, v bolj podporno obliko. Zdaj je 

pomembno, da prevzameš nadzor nad svojimi besedami in da se vztrajno vračaš na 

pozitivni vidik pogovarjanja s sabo. Na ta način se boš počutila veliko bolje. (Povzemanje, 

SGN 1, 3, 5, 7) 

Deveto srečanje: 

A: Danes sem spet čist na tleh. Tolk sem brez energije. Sploh se nisem mogla skupaj 

spravit in narest naloge za angleščino. Prav sram me je. (stari vzorec) 

K: Kako ti lahko pomagam? (predpostavka: klient sam najbolje ve, kaj zase rabi, SGN 7) 

A: Ne vem. (tišina) (sprejemanje molka) 

K: Kaj te ovira, da se ne moreš lotit dela, ki si ga želiš opraviti? (Intervencija za 

spodbujanje razmišljanja, SGN 2) 

A: Vedno dam drugim prednost. Raje kot da bi se usedla k angleščini, pospravljam 

stanovanje pri starših, odgovorim na vse mejle in facebook sporočila od prijateljev, grem 

na kavo s prijateljico, ker me rabi za pogovor ... Potem pa nič več časa ne ostane zame. 

(opis stanja, SGN 2) 

K: Razumem. To tako slišim, kot da bi bili vsi ostali bolj pomembni kot tvoji cilji. 

(Intervencija povzemanje, SGN 2, 5) 

A: Ja, sej so. 

K: A res tako misliš? (preverjanje) 

A: No, na en način zagotovo ja. Tako sem vajena tudi od doma. Naša mami je vedno vsem 

drugim dala prednost in za vse poskrbela. (iskanje vzporednic iz časa odraščanja) 

K: Pa jo je to izpolnjevalo in osrečevalo? 

A: Niti ne. No, če bolje pomislim, sploh ne. Vedno si je želela več športat in poskrbeti za 

svoje telo, ampak tega potem ni nikoli naredila, ker je raje kuhala, pekla peciva in gostila 

atijeve prijatelje, ki so ji v bistvu šli ful na živce. 

K: Si želiš iti tudi ti po tej poti? (preverjanje, SGN 2) 

A: Kje pa! To sovražim! 

K: Ampak poglej, ravno to se ti dogaja! Prednost daš prijateljici, kavi in njenim 

problemom in ne nalogi za angleščino, kar bi te peljalo proti tvojim ciljem, da bi zares 

dobro znala angleško! (Intervencija soočanje; destabiliziranje vzorca, SGN 5) 

A: Ojoj, pa res. Nisem sploh sama pomislila in naredila te povezave. Pa tko očitno je to. O 

sranje. Pa res isto delam kot moja mami ... (kairós, ključen uvid, SGN 6) 

K: Ja, res je. Slediš zgledu, ki si se ga naučila in ponotranjila kot mala punčka. Ampak zdaj 

si odrasla! Zdaj se lahko sama odločiš, kaj boš naredila v svojem življenju! (omogočanje 

prekinitve simetrije med starimi in novimi vzorci, SGN 7) 

A: A misliš, da se lahko kar odločim? (dvom) 

K: Ja, seveda. Kaj te lahko pri tem podpira? Morda zavedanje, kaj res želiš? Da okrepiš 

vizijo in sliko svojih ciljev? Pa to, da si sama sebi najbolj pomembna! Da ni nikjer nikogar, 

ki bi poskrbel za to, kar si želiš ti zase, razen tebe same. To pomeni, da si ti tista, ki je 

odgovorna, da naredi nekaj iz sebe, da gre in v polnosti živi življenje. (preusmeritev 

pozornosti na vire moči, SGN 7, 8) 

A: Lahko poskusim. Ampak nisem prepričana, da bom zmogla. (dvom ob destabiliziranju 

vzorca, SGN 8) 

 

RV 3 – Samorefleksija kouča: Kako kouč kot usmerjevalec soustvarjalnega procesa 

doživlja sebe in klienta s strokovnega in osebnega vidika? 

 

Proces koučinga s klientko A sem doživela kot zelo izpolnjujoč. V vlogi kouča sem vodila 

pogovor in ustvarili sva odnos zaupanja, v katerem se je klientka lahko sprostila in se 
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počutila varno. Na več mestih sem čutila, da se vsebine, ki jih predelujeva, dotikajo tudi 

moje osebne zgodbe in zgodovine, zato sem vztrajno ozaveščala prenos mojih vsebin v 

proces in bila nenehno v stiku s svojimi čustvi. Zelo blizu sem bila dajanju navetov na 

podlagi svojih izkušenj in prenašanju svojih čustev, kar pa bi jo potisnilo v ustesnjen 

položaj in zmanjšalo možnosti njenih samostojnih uvidov, zato sem se pri tem kontrolirala 

in se zadržala, večinoma še pravi čas, včasih pa mi tudi ni uspelo. 

V začetni fazi sva sprejeli dogovor o koučingu kot dopolnitev uram angleščine. Srednja 

faza je bila usmerjena k ozaveščanju in spremembam, k osvoboditvi energije, ki jo 

potrebuje za spremembe. V zaključni fazi je utrjevala pridobljeno in izvajala svoj akcijski 

načrt, kar je prispevalo k stabilizaciji in integraciji novih vzorcev. Empatična 

komunikacija je prevevala vse faze procesa koučinga. V empatiji sem morda šla kdaj 

predaleč in se preveč zlila z njeno zgodbo, zato sem pozornost iz pretiranega ukvarjanja s 

čustvi in občutki usmerjala k aktivnostim, ki se naj jih loti. Pomebna mi je bila tudi 

neposredna in pristna komunikacija, ki je bila podlaga za samoodkrivanje in 

samokonfrontacijo. V srednji fazi procesa sem razširila odnos in razumevanje klientkinih 

težav, tako da sva z več zornih kotov osvetlili njena čustva, vsebine in načine vedenja. 

Vpogled vase, raziskovanje sebe in zamenjava neželenega vedenja iz preteklosti v ustrezno 

vedenje v sedanjosti je bila os najinega procesa. Soočanje z neprijetnimi čustvi je vodilo do 

sprememb v realnem življenjskem okolju, zato sem jo večkrat spodbujala k načrtovanju 

aktivnosti in izpolnjevanju dejavnosti. Jasen načrt aktivnosti kako do ciljev je bil temelj, da 

sklepi niso razvodeneli, ampak ostali jasni in čvrsti. 

Klientka je razvijala samospoštovanje tudi preko spoštljive komunikacije med nama. 

Avtentičnost mi je pomenila spontan pristop in dobronamerni humor, tako da sva se veliko 

smejali. Klientka je reagirala spontano in odprto, kar je bil model za njene druge odnose in 

spodbuda k želji po večji integriranosti. Večkrat sem se zalotila pri skušnjavi, da bi 

avtentičnost povečala s samorazkrivanjem. Vendar sem se ob zavedanju, da je lahko 

pretirano odkrivanje lastnih težav zaviralno za proces, zadržala in preusmerila pozornost 

nazaj na klientko. Postavljanje vprašanj sem pri klientki A doživela kot dvorezen meč, saj 

je spraševanje zmanjševalo njeno verbalizacijo in samoodkrivanje. Zato sem se večkrat 

osredotočila na omogočanje odgovorov, tudi s tišino in nebesedno komunikacijo. Izogibala 

sem se pretirani ljubeznivosti, saj je klientka potrebovala predvsem emocionalne izkušnje 

in ustrezno konfrontacijo, ki pelje do prevzemanja odgovornosti in spreminjanja 

problematičnih vidikov življenja. Zamikalo me je tudi pretirano nekritično pritrjevanje, 

vendar sem se tega zavedla in se raje lotila osvetljevanja in raziskovanja klientkinih 

emocij. Pomembno spoznanje, ki sem ga zmogla vključiti v proces je, da krajši molk pelje 

do uvidov, zato je bilo ključno časovno usklajevanje moje molčečnosti, verbalizacije in 

intervencij, ki so najprej ustvarjale razmere za stabilnost, krepile občutek smiselnosti, 

energizirale, prekinile simetrijo med starimi in novimi vzorci ter prispevale k stabilizaciji 

in integraciji novih vzorcev. To so bile najprej intervencije, ki se tičejo načina 

komuniciranja: razjasnjevanje, empatija, pojasnjevanje, preverjanje, preokvirjanje, 

povzemanje, soočanje. Intervencija preusmeritve pozornosti na vire moči in časovna črta 

sta bili usmerjeni k aktivnostim, ki bi klientko pripeljale do uresničevanja njenih namer. 

Najgloblje so segle intervencije za spodbujanje razmišljanja in raziskovanja čustvovanja, 

preusmerjanja na pozitiven vidik in še posebej intervencija iskanja vzrokov v družinskih 

vzorcih. Uporabljala sem jih spontano, glede na svoje tacitno znanje in razumevanje 

klientkinega notranjega sveta. Pozorno poslušanje je prežemalo celoten proces, pozornost 

je bila namenjena tako verbalnim kot neverbalnim sporočilom, za katera sem se trudila, da 

so bila usklajena. Prisotnost in osredotočenost na klientko mi je bila še posebej pomembna. 

Povratne informacije sem podajala sproti in z občutljivim sočutjem. Pogostost in 

pravočasnost odgovorov ter njihova tenkočutnost so vodili k vedno večjemu vzajemnemu 
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razumevanju, spoštovanju in vedno bolj varnemu prostoru, v katerem je lahko klientka 

zaupljivo odkrivala neznane dele sebe in postopoma spreminjala koncept o sebi. Empatični 

odgovori so klientki dali vedeti, da sem jo slišala in da sem z njo. Empatija mi je pomenila 

vživljanje v klientkine emocije brez obsojanja, zato je bil zame to nenehen in celovit 

proces, povezan tudi z nadzorom svojih misli in občutkov tu in zdaj. Avtentičnost najinega 

odnosa je bil po moji oceni predpogoj za najino delo in povratne informacije, posledično se 

je klientkina samozavest začela povečevati in omogočila vnašanje humorja v proces. Še 

posebej bi izpostavila portfolijo osebnega razvoja, kjer je pregledala svoje življenje in 

potovala v času nazaj in naprej v sedanji trenutek. Na ta način je raziskala plasti svoje 

osebne zgodovine, prepoznala svoje vire moči in energizirala sistem notranjega sveta za 

aktivnosti iskanja nove zaposlitve. 

 

 

5.5. PETI PRIMER: KLIENT Z 

 

Kontekst: Izredno uspešen 21-letni študent medicine, vendar nezadovoljen in notranje 

nemiren. Proces je bil izveden v obdobju september 2012–oktober 2013 v tujem jeziku. 

Cilj procesa: okrepiti zadovoljstvo s sabo in vzpostaviti notranje ravnotežje, urediti 

razmejevanje prostora s sorojenci, organiziranje časa učenja in prostočasnih aktivnosti. 

 

RV 1 – Vsebine 

 

TABELA 22: Kako koučing vpliva na različna področja osebnega razvoja klientov? Kaj je 

na koncu procesa drugače kot na začetku? 

 

Merila Samopodoba Področje odnosov Področje šolanja in 

poklica 

Samoocena klienta Z 

na začetku procesa 

Sam sebi grem zelo 

na živce. 

Želim si živeti z več 

vedrine in humorja. 

Želim imeti svoj 

prostor, kjer me 

nihče ne bi motil. 

Na faksu sem med 

najboljšimi, vendar 

me to ne izpolnjuje, 

kvečjemu me ovira. 

Zmanjkuje mi časa 

za umetnost. 

Samoocena klienta Z 

na koncu procesa 

Malo bolj sem 

pomirjen s sabo. 

Ugotavljam, da je 

popolnost 

nedosegljiv in 

nekoristen ideal. 

Doma sem si uspel 

urediti prostor, 

kamor drugi ne 

smejo. Zdaj, ko 

imam več miru, tudi 

nisem tako nestrpen 

do domačih. 

Malo bolj cenim 

svoje sposobnosti in 

dosežke. Pozornost 

namenjam tudi še 

drugim vidikom 

življenja, 

ustvarjanju, 

razstavam, miganju 

v naravi in 

prijateljem. 

Opažanja kouča na 

začetku procesa 

Izjemno uspešen 

študent, vendar s 

sabo nezadovoljen in 

notranje nemiren, 

želi biti popoln. 

Izstopajoče teme: 

kako organizirati 

čas, kako opredeliti 

prioritete, kako 

definirati cilje, kako 

razviti spretnosti 

komunikacije s 

Opazim pretirano 

zavzetost za učne 

dosežke in željo, da 

bi uravnotežil 

študijske aktivnosti z 

umetnostjo. 
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prijatelji. 

Opažanja kouča na 

koncu procesa 

Okrepil je 

zadovoljstvo s sabo 

in vzpostavil bolj 

stabilno notranje 

ravnotežje. 

Uči se biti bolj 

spontan, več časa 

nameni druženju in 

naravi, zato so se 

odnosi z bližnjimi 

izboljšali. 

Vnaprej načrtuje čas 

za ustvarjanje, 

gibanje in druženje, 

kar prispeva k 

večjemu ravnotežju 

med aktivnostmi. 

 

Kaj je bila tvoja težava, ko sva začela sodelovati? 

Najprej sva se eno leto poznala iz angleških učnih ur, potem pa se mi je zazdelo, da bi se 

lahko z vami pogovarjal tudi o svojem življenju na splošno. Koučing sva začela, ker sem 

bil zelo nezadovoljen s sabo, z odnosi doma in s tem, da mi za stvari, ki so mi všeč, vedno 

zmanjka časa. Hotel sem nekaj spremeniti v svojem življenju, dovolj mi je bilo, da sam 

sebe puščam na cedilu in si ne dovolim biti zadovoljen. Sam sem že večkrat poskušal, 

vendar s pomočjo knjig nisem daleč prišel. Veliko novega sem prebral, ampak nikakor 

nisem mogel tega spraviti v življenje. 

 

Kaj in kako se je v tvojem življenju spremenilo zaradi najinega koučing procesa? 

Ne vem, kje naj začnem. Najin proces je imel daljnosežne posledice za moje življenje. Še 

posebej preko vseh zgodb, ki sem jih podelil z vami. To, da sem v angleščini upovedil 

svoje strahove in dileme, mi je dalo moč in možnost, da sem na njih pogledal od daleč, od 

zgoraj in jih tako videl bolj celovito. Angleščina je bila razlog, da sem se lahko distanciral 

od svojih težav. Pa tudi ko sem isto zgodbo povedal večkrat, sem videl, da jo vsakič povem 

drugače, kar verjetno pomeni, da sem spremenil svoje stališče do sebe in svoje zgodovine 

in do ljudi okrog mene. Naučil sem se spretnosti, kako ustvariti svoje lastno ravnotežje: 

preko izpolnjevanja dnevnega urnika, pisanja dnevnika svojih misli, preko ukvarjanja s 

športom in z več druženja s prijatelji. Nekaj čisto novega zame je bil načrt, kako preživeti 

prosti čas ob petkih popoldan. Prvič sem temu posvečal resno pozornost, da nisem potem 

za nazaj jamral, da se mi nič dogaja, ampak sem prevzel vajeti v svoje roke in sem bil jaz 

tisti, ki je organiziral svoje aktivnosti in povabil prijatelje. Preko najinih pogovorov sem 

dobil pogum, da prevzamem pobudo, in potem sem videl, da v tem uživam, da mi to 

ustreza, da sem lider. Najprej mi je bilo zoprno, če sem negativne izjave preoblikoval v 

pozitivne, potem pa sem videl, da se tako bolje počutim. To, da sva imela srečanja na vsak 

teden, je bilo ključno zame, ker sem točno vedel, aha, četrtek bo, spet bom lahko govoril o 

sebi, nisem sam, z Vesno bom lahko prediskutiral, kar me teži. Eno tako moč sem dobil po 

najinih srečanjih, vse se je zdelo veliko bolj enostavno kot prej. Predvsem ko sem se 

odločal glede nadaljevanja študija, so mi soočanja samega s sabo izjemno koristila, da sem 

zmogel slediti sebi. Tudi sicer mi je bilo zelo všeč, da mi niste dajali nasvetov, ampak ste 

me znali tako vprašati, da sem sam ugotovil, kako in kaj je z mano. Odkar sem bil na 

koučingu, imam več prijateljev, ker sem ugotovil, da so zame zelo pomembni. Pravzaprav 

sem spremenil odnos do življenja. Zdaj se bolj zavedam vseh plasti in ljudi in tudi sebe. 

Vsakodnevno pisanje dnevnika mi je to prineslo, poleg najinih pogovorov. Zares sem 

hvaležen za ta proces. 

 

Kaj si dobil zase v najinem procesu? Kakšni so bili učinki najinega sodelovanja? 

V procesu koučinga sem dobil podporo in kopico ključnih vprašanj, ki so me peljala do 

pomembnih spoznanj. Spodbujali ste me k lastnemu razmišljanju, da sem dobival vedno 

nove ideje. Največ mi je pomenilo, da me je sploh kdo tako temeljito poslušal in se o teh 

stvareh z mano pogovarjal. Všeč mi je bila vaša pozitivna spodbuda in sproščen pogovor. 

Prišel sem tudi do tega, da si je potrebno zastavljati majhne cilje, ker pri prevelikih prehitro 
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obupam. Zanimivo mi je bilo, kako sem zlahka organiziral fotografsko razstavo, s katero 

sem dolgo odlašal. Všeč mi je bilo, da ste bili v pogovoru z mano potrpežljivi in obenem 

dosledni. Super mi je bilo, da ste se vedno držali dogovorov, bili ste zanesljivi, vedno tam 

zame, tudi preko smsja in skajpa. Odkar se učim z miselnimi vzorci, mi gre veliko hitreje, 

ogromno časa prihranim. Res sem vam hvaležen za to idejo. Pa tudi za spodbudo, da sem 

se vendarle naučil desetprstno tipkati, ker tudi na ta način sprostim kar en velik del časa. 

Odlašam ne več toliko zelo, spomnim se na živo žabo iz knjige od B.Traceya in se lotim 

akcije kar takoj. Pa tudi ko sem se zataknil v neko svoje prepričanje, sem na koučingu 

dobil serijo vprašanj, ki me je potisnila ven iz zastoja. Potem pa sem dobil še podporo, da 

sem to zdržal. Postal sem igralec svojega življenja, ne več opazovalec. Prevzel sem 

pobudo, ker sem ugotovil, da sem jaz tisti, ki si kroji svoj čas, se odloča in izbira. Ko sem 

pripovedoval zgodbe, se je izluščil moj problem in tudi rešitev zanj. Kar ven sta padla, 

pred mano sta se zasvetlikala kot kostanja, ki padeta iz ježice. Kouča pa sem videl kot 

pogled od zunaj, od zgoraj, od spodaj – skratka zunaj mojega sistema, ki mi je obenem 

dajal svobodo, da si sam ustvarim novo zgodbo. Ugotovil sem, da lahko izbiram in 

prevzamem nadzor nad svojimi občutki. Prišel sem bolj v stik z različnimi deli sebe in 

pogosto se sprašujem, kaj je sploh sreča. Nisem še našel dokončnega odgovora in ga 

verjetno tudi nikoli ne bom. Zdaj sem pri tem, da zbiram srečne trenutke vsakega dneva in 

se jih zato bolj zavedam in se zato tudi bolje počutim sam s sabo. 

 

TABELA 23: Katere značilnosti in intervencije narativnega in NLP pristopa koučinga 

vplivajo na doseganje učinkov v analiziranih procesih? 

 

Vpliv na 

doseganje 

učinkov 

Narativni koučing NLP koučing 

Značilnosti, ki 

vplivajo na 

doseganje 

učinkov 

 načelo postopnosti in 

prilagajanja ritmu klienta 

 načelo nevtralnosti v 

komunikaciji s klientom 

 osredotočenost na želena 

stanja 

 klient aktivira potenciale s 

pomočjo kreativnih tehnik 

 

Intervencije, ki 

vplivajo na 

doseganje 

učinkov 

Narativni diamantni model: 

pozornost usmerjena na kar je klient 

povedal, česa klient ni povedal, kaj 

klient želi povedati, kaj je klient 

povedal drugače kot prej. 

Pripovedovanje zgodbe o sebi: 
trenutno situacijo postaviva v 

dolgoročen časovni okvir in s tem 

se klient razbremeni pretiranega 

občutka nujnosti. 

Postavljanje vprašanj in 

preokvirjanje: raziskujeva 

korenine perfekcionizma z 

zgodbami iz družinske zgodovine. 

Prehajanje preko štirih faz: uvid 

v lastno situacijo in identiteto, 

razjasnjevanje vrednot, sprememba, 

vztrajanje v spremembi. 

Intervencija Walt Disney: 

spodbuda pri pripravi 

fotografske razstave; 

načrtujeva po vidikih sanjač, 

kritik, realist. 

Modeliranje lastnih uspehov: 

knjiga pohval zbira dobre 

informacije o sebi, ki jih dobi 

iz okolja, samoanalize in si jih 

beleži, si jih zapiše na steno v 

delovni sobi. 

Asociirano doživljanje svojih 

uspehov: zemljevid podpore 

in pisanje dnevnika; nariše si 

zemljevid, kaj vse ga v 

življenju podpira in iz česa 

črpa moč. 
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TABELA 24: Kako poteka sprememba v osebnem razvoju klienta glede na sinergetična 

generična načela (SGN) v analiziranih procesih? 

 

Sinergetična generična načela 

(SGN) 

Sprememba v osebnem razvoju klienta 

1. ustvarjanje okoliščin za 

stabilnost 

Zaupnost odnosa temelji na predzgodbi sodelovanja iz 

učnih ur angleščine, stabilnost je dosežena že na začetku, 

zato lahko delava poglobljeno.  

2. razlikovanje vzorcev sistema Iz srečanja v srečanje se odstirajo nove plasti klientove 

nove in stare zgodbe, ki se med sabo prepletajo, 

postopoma stare bledijo in nove se krepijo. Spoznavava 

problem in rešitve, večkrat sočasno (odlašam/storim). 

3. upoštevanje in krepitev 

občutka smiselnosti  

Občutek smiselnosti in notranje motivacije je bil vseskozi 

izrazito prisoten, krepile so ga dobre izkušnje iz življenja 

in vztrajno doseganje majhnih ciljev (organiziranje 

fotografske razstave, ureditev študijskega prostora). 

4. prepoznavanje spremenljivk 

nadzora – kaj energizira in kaj 

destabilizira sistem 

Sistem so destabilizirale misli perfekcionizma in 

dezorientacije glede prihodnosti, nejasnost glede prioritet 

ciljev. 

Energizirale so narativne intervencije poslušanja, metafor, 

proslavljanje dosežkov. 

5. destabiliziranje vzorca – 

krepitev odklona od starih 

vzorcev s pomočjo nadzornih 

spremenljivk 

Prelom z ustaljenimi vzorci in sprememba prepričanj terja 

veliko klientove energije, zato ga spodbujam k postopnim 

spremembam. Odklon od starega sprožijo preokvirjanje, 

metafore, k akciji ga spodbudi NLP intervencija Walt 

Disney, proslavljanje uspehov pa odklon od starega 

prepričanja o sebi okrepi. 

6. upoštevanje kairósa – časovne 

usklajenosti med ravnanjem 

kouča in procesom klienta 

Kairós prepoznam na več točkah v procesu, še posebej v 

trenutkih tišine in srečanja s pogledom; introspektiven, 

notranje izjemno motiviran in razgledan klient odlično 

sledi ritmu procesa in postaja sam sebi kouč. 

7. omogočanje prekinitve 

simetrije med starimi in novimi 

vzorci 

Simetrijo prekineva z odločnim prepoznavanjem starih 

vzorcev in soočanja, ki ga klient zdrži zaradi zelo 

stabilnega odnosa med sabo in koučem. 

8. prispevanje k stabilizaciji in 

integraciji novih vzorcev 

Integracija novih vzorcev poteka postopoma, zdrs v stari 

vzorec perfekcionizma je pogost, a ga postopoma 

nadomešča novi, bolj primeren in do klienta prijaznejši. 

 

ANALIZA VERBATIMA: Kaj o komunikaciji v koučingu pokaže sinergetsko 

kibernetska analiza izvedenih procesov? 

 

Dvanajsto srečanje 

K: Z, veliko tvojih zgodb sva že raziskala, zdaj pa imam eno preprosto vprašanje zate. Kaj 

si želiš zase v svojem življenju? (razlikovanje vzorcev novega sistema, SGN 1, 2, 3) 

Z: Ja ... o tem sva se že pogovarjala, večkrat, ampak če zdaj še enkrat povem tole svojo 

strnjeno vizijo za svoj lajf: želim odrasti, postati samostojen tudi finančno, imeti zanesljivo 

službo in si kmalu ustvariti svojo družino. (upovedovanje vizije, SGN 3, 4) 

K: Lepo, sem zelo navdušena, ko te poslušam. (izraz navdušenja) 
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Z: Problem je v tem, da ne verjamem, da bom zmogel. Nič ne najdem, na kar bi bil lahko 

do zdaj že ponosen. Vedno je kdo boljši od mene, nikjer nisem jaz najboljši. Rad bi bil 

najboljši, vsaj na enem področju. (skepticizem in star vzorec perfekcionizma, SGN 2) 

K: Zakaj pa? (iskanje vzroka) 

Z: Zato, da bi bil priznan, da bi me ljudje sprejeli. 

K: Pa misliš, da so dosežki edini način, kako bi te lahko sprejeli? 

Z: Hočem biti pomemben. (tišina) Po drugi strani pa ... Zagotovo obstaja še drug način ... 

(prepoznavanje novega vzorca, SGN 5, 7) 

K: Na primer? 

Z: To, da jim znam prisluhnit, ko so v težavah, na primer. Ali pa da organiziram izlet in da 

se imamo skupaj fajn. 

K: To se dobro sliši! (spodbuda k destabiliziranju vzorca, SGN 5) 

Z: Ampak v resnici jaz skoz rabim ene projekte, da me držijo pokonc. Kar ne znam se 

ustavit. 

K: Povej še kaj več o tem. (raziskovanje, SGN 2) 

Z: Zdaj sem se lotil svojih fotk. In ker sem res velik sistematik, sem preučil vsa možna 

orodja za urejanje slik in arhiviranje. In zdaj si dam kar dosti dela s tem. 

K: Te to izpolnjuje? 

Z: Ja, po eni strani me, po drugi strani pa sem skoz obremenjen, da bi bilo boljše ta čas 

porabiti za študij. Pa še nekaj je, ne vem če bom zares zadovoljen z mojo končno izbiro in 

načinom. Mislim, da me bo skoz preganjalo – kaj pa če je tista ta druga opcija boljša. 

(prepoznavanje omejujočega prepričanja, SGN 4) 

K: Slišim, da si v želji po iskanju popolnosti, kajne? (poimenovanje omejujočega 

prepričanja, SGN 2, 4) 

Z: Sej o tem sva že velikokrat govorila. Vedno znova prideva do istega, do 

perfekcionizma. To mi daje moč in energijo in me hkrati izčrpava in mi ne da dihat – ta 

ideja, da bi bil popoln! Potem bi me ljudje šele res lahko zares sprejeli. (vračanje k 

omejujočemu prepričanju, SGN 2, 5) 

K: Kako bi si lahko poiskal svoje mesto v družbi? (iskanje alternativnega vzorca) 

Z: Sem razmišljal, ja. Ampak težko rečem karkoli. Mislim, da dokler ne bom zares vsaj 

nekje popoln, ne bom zmogel sprejeti sebe. (vztrajanje v omejujočem prepričanju) 

K: Veš kaj predlagam, Z, da se vrneva k notranjemu pogledu. Da od znotraj pogledava vse 

tvoje delce, vse tvoje pokrajine. Da greva v os kolesa zavedanja in da se pogledaš na en tak 

celosten način. (NLP intervencija osebne integracije, SGN 2, 3, 4, 7) 

Z: Zadnjič sem ugotovil, da je ena cela vrsta tega, kdo vse sem jaz. Da imam res ogromno 

talentov. Da sem dovolj inteligenten, da grem skozi faks z lahkoto, da spoštujem dogovore 

sam s sabo. Da znam ustvarjat z barvami in fotografijo. (prepoznavanje alternativnih 

vzorcev, SGN 7) 

K: A to pomeni, da si že »good enough«? Da si že sestavil sliko do te mere, da si že bolj ok 

sam s sabo? 

Z: Ne vem če lahko že to rečem ... Preveč stvari me zanima v življenju, preveč širok fokus 

imam, zlahka se pustim zmesti in čim se pojavi nekdo, ki rabi mojo pomoč, vse svoje 

projekte spustim iz rok in šibam pomagat. Ker očitno ne znam reči ne drugim, ampak ga 

raje rečem sebi. (dodatni vidik starega omejujočega prepričanja, SGN 2, 5, 7) 

K: Razumem. 

Z: Nekaj pa sem vseeno že usvojil. Učim se uživati v procesu sprotnega učenja. Če si 

delam miselne vzorce sproti, potem imam snov pod nadzorom in to se mi neverjetno 

splača. Ampak potem spet hitro obupam. Želim se učvrstiti, da ne bom lahek plen za 

nihanja razpoloženja. (prepoznavanje novih vzorcev in osredotočenost na prihodnost, SGN 

7) 
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K: Če gledava na življenje kot na spiralo, ta primerjava mi je še posebej pri srcu, lahko 

rečeva, da se soočamo z istimi vprašanji, ampak vsakič malo po malo napredujemo. 

(narativna metafora, SGN 2, 3) 

Z: Jaz pa bi rekel, da če spiralo pogledaš od zgoraj, postane iz kroga trikotnik. Ker se dalj 

časa zadržiš pri pozitivnih občutjih in se tudi hitreje vrneš iz negativnih nazaj v pozitivna. 

(nov vidik metafore) 

K: Uau, super nadgradnja spirale! Torej, še eno ključno vprašanje: kaj je sprožitelj 

želenega? Kako si lahko oblikujem življenje v dobro smer? (zastavljanje krožnih vprašanj, 

SGN 2, 7) 

Z: Hmm, odvisno. Včasih je to pogovor s koučem, drugič pogovor s prijateljem. Tisto 

pismo, ki sem si ga napisal, večkrat prebiram. Bolj vidim, da je kar nekaj razlogov, zakaj 

sem lahko ponosen nase, katere so moje vrednote, kaj želim razvijat pri sebi. Zdaj bi rad 

bil bolj spontan. (vizija, SGN 3, 6) 

K: Spontan? 

Z: Sam sebi grem na živce s tem svojim pretiranim planiranjem. Vse imam preveč 

predvideno v življenju. Vsaj en dan na teden bi rad imel čas za prijatelje, druženje, naravo, 

ker vse ostalo mi pobere študij. Želel bi si živeti sproti, da ne bi čakal in odlašal in 

prelagal. Tako se mi zdi, kot da večino časa preživotarim za knjigo, lajf pa gre mimo mene. 

Sploh nimam realne slike, kako živi moja generacija. Kaj je to sploh »normalno« za moja 

leta? (raziskovanje možnosti, SGN 2, 4) 

K: Kako pa bi si predstavljal svoj uravnoteženi urnik? (usmerjeno vprašanje, SGN 7, 8) 

Z: Tako, da vključim še družabne in ustvarjalne aktivnosti. Da si rezerviram en večer v 

tednu, ko ne študiram, ampak se grem zabavat. In morda spoznat nove zanimive ljudi.  

K: Kaj te pa ovira pri tem, da tega ne storiš? 

Z: Oviram se sam. Težko se sproti odločam, zavlačujem in prelagam. Potem mi zmanjka 

časa, da bi se lahko imel fajn. Tisto, kar res želim pri sebi razviti, je spretnost sprejemanja 

odločitev. Mislim, da je povezana s tem, da želim postati tudi bolj pogumen, si upati 

tvegati. Zdaj se ne morem odločati prav zato, ker me je neprestano strah, da bi se narobe 

odločil. Pa še to, težko mi je sprejeti odgovornost za nekaj, za kar bi se odločil. Ker si ne 

zaupam, da bi se prav odločil. (prepoznavanje lastnih omejitev, SGN 7, 8) 

K: O, lepo si tole vse opisal. To slišim kot en tvoj opis, kako se vidiš trenutno in obenem 

kaj si želiš spremeniti. Velike stvari! S čim pa lahko začneš? 

Z: Morda bi moral vzeti življenje kot en projekt in ga sistematično raziskovati in ugotoviti 

kaj je sploh moja vizija, v katero smer želim iti. Res nesorazmerno posvečam pozornost 

različnim področjem življenja. Tako se mi zdi, da sem skoz pod pritiskom, kako bom 

izrabil ta dragoceni čas na tem planetu. (nov korak v procesu samospoznavanja, SGN 7, 8) 

K: Torej bi bil rad bolj sproščen in spontan in bi sproti lažje zbiral trenutke svoje sreče? 

Z: Ja, tako je. 

 

RV 3 – Samorefleksija kouča: Kako kouč kot usmerjevalec soustvarjalnega procesa 

doživlja sebe in klienta s strokovnega in osebnega vidika? 

 

V dvajsetih srečanjih individualnega koučinga v obdobju od septembra 2012 do oktobra 

2013 sem preizkušala model narativnega in NLP koučinga s primesmi raznolikih metod in 

tehnik in ga dojemala skozi prizmo sinergetike. Teoretično znanje sem uporabljala pri 

pripravi, izvajanju in evalviranju individualnega procesa koučinga, ki je bil povsem 

prilagojen potrebam in ciljem udeleženca, čigar namen je bil razviti kompetence in osebne 

veščine pri soočanju z dilemami odraščanja, zorenja in osamosvajanja. 

Proces sem strukturirala v dva dela in v štiri faze. V prvem delu sva vzpostavljala kontekst 

in setting za koučing, kreirala razumevanje in skupno usmeritev. V drugem delu sva 
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pregledala in stabilizirala naučeno ter zaključevala, ko je klient preko upovedovanja svojih 

zgodb umiril nihaje čustev ter dosegel želeno stopnjo zadovoljstva in notranjega miru. 

V procesu sem z meta pozicije opazovala, kaj v procesu je bilo tisto, kar je klienta 

spodbudilo, da je uresničil svoje cilje, in razrešilo vsaj del njegovih težav. Iz evalvacije 

razberem, da je klient pozitivno doživel in vrednotil prvine narativnega pristopa, saj je 

omenil kopico ključnih vprašanj, temeljito poslušanje, spodbudo k lastnemu razmišljanju 

in sproščen pogovor. V manjši meri so se ga dotaknile intervencije iz NLP modela, od njih 

je omenil le zastavljanje ciljev in tehniko Walt Disney, čeprav so bile po mojem mnenju 

ključne za njegove premike, še posebej analiza osebne časovne črte. S prepoznavanjem 

svojih potencialov iz retrospektive z vizualno upodobitvijo na časovni črti je namreč 

jasneje in celostno videl svoje življenje. Da bi prepoznal in bolj cenil svoje uspehe, 

dosežke ter jih ne doživljal kot same po sebi umevne, si je na steno v svoji sobi obesil 

fotografije, ki ga spominjajo na vrhunske trenutke življenja, ki jih lahko modelira, ko se za 

to odloči. Na ta način je sprostil velike zaloge energije, ujete v preteklost, in dobil zagon 

ob spoznanju, da je prebrodil že mnoga težavna obdobja, ki jim je bil kos. 

Poslušanje po modelu narativnega koučinga je bilo v vseh fazah procesa v ospredju. 

Trudila sem se, da sem pozornost namenjala hkrati nase, na klienta, na najin odnos in na 

njegove zgodbe, polne metafor. Ključne besede za aktivno poslušanje mi predstavljajo 

čuječnost, budnost, prisotnost in pristnost. Izkazalo se je, da vzpostavljanje stika daje moč 

za spremembo, ki se pojavi ob kalejdoskopskem pogledu na klienta in na njegovo zgodbo. 

Ob tem lahko zapišem, da ne glede na model, ki mu kouč sledi, po moji izkušnji in 

osebnem prepričanju potrebuje redno supervizijo svojega dela, da zmore slediti zahtevam 

kalejdoskopskega poslušanja. 

Klient Z je zelo introspektiven, zato sem ga večinoma usmerjala v toku njegovih misli, ga 

aktivno poslušala in bila pozorna na ključne točke preloma med starimi in novimi vzorci. 

Na začetku posameznega srečanja sem vsaklič počakala, da sam pove, kaj je trenutno 

aktualno in na vrsti za obravnavo. Ob poslušanju sem sledila njegovi naracijski črti in 

intervenirala le z namenom, da ostaneva znotraj začrtanega polja. 

Klient je potreboval predvsem vnovičen stik s svojimi viri moči, zato je do izraza prišla 

podporna funkcija koučinga. Iz evalvacije procesa lahko razberem, da je mojo vlogo 

doživljal precej direktivno in da še ni uspel ponotranjiti kouča v »notranjega kouča«, ki bi 

mu bil na razpolago vedno in povsod. Učinki opisanega koučinga so notranji (klientova 

povišana samozavest, izboljšana samopodoba, pomiritev z izbiro študija) in zunanji (več 

družabnih večerov na teden, potovanje, fotografska razstava). Vse to predstavlja 

uresničitev klientovih dolgoletnih namer in želja, povišano zadovoljstvo s sabo in 

življenjem in posledično večjo izpolnjenost. 
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REZULTATI 

V nadaljevanju v tabelah strnem in povzamem rezultate študije primerov, razvrščene glede 

na raziskovalna vprašanja. 

 

RV 1 – Vsebine 

 

TABELA 25: Kako koučing vpliva na različna področja osebnega razvoja klientov? Kaj je 

na koncu procesa drugače kot na začetku? 

 

Merila Samopodoba Področje odnosov Področje šolanja in 

poklica 

Samoocena klienta 1 

na koncu procesa 

Ugotovil sem, da 

imam nekaj osebnih 

kvalitet. Bolj si 

zaupam, ker vidim, 

da sem sposoben 

speljati zastavljene 

aktivnosti. 

Veliko bolje se 

razumem s starši in s 

punco, ker se zdaj 

bolj držim tistega, 

kar obljubim. Tega 

sem se naučil v 

koučingu. 

Naredil sem maturo 

s 3 in bil sem sprejet 

na faks! Dosegel 

sem svoj cilj! 

Čas si načrtujem 

vnaprej in potem 

sledim načrtu. 

Opažanja kouča na 

koncu procesa 1 

Povišana osebna 

integriteta, zaupanje 

vase in izboljšana 

samopodoba. Boljši 

občutek glede sebe 

in svojih kompetenc. 

Povišano zaupanje v 

svoje sposobnosti. 

Izboljšani odnosi. 

Jasnejša 

komunikacija, večja 

integriteta. 

 

Premagan odpor do 

učenja, k angleščini 

pristopi z veseljem. 

Rezultat: sprejet na 

fakulteto, cilj 

dosežen v celoti. 

Samoocena klienta 2 

na koncu procesa 

Precej bolje se 

poznam, krog 

življenja me je 

opozoril na več 

razsežnosti. Navadil 

sem se bolj skrbeti 

zase z zajtrki, kosili 

in telovadbo. 

Stanovanje diha! 

Naletel sem na teme, 

ki jih bom razreševal 

v terapiji, ker vidim, 

da jim sam nisem 

kos in da tudi 

koučing ni pravi 

okvir za to. 

Postavljam si manjše 

cilje in več naredim 

v svojem času. 

Odločil sem se, da 

ostanem v sedanji 

službi in da naredim 

največ kar lahko z 

izobrazbo, ki jo 

imam. 

Opažanja kouča na 

koncu procesa 2 

Samopodobo je 

okrepil s 

pripovedovanjem 

dobrih zgodb o sebi. 

Postopoma je zgradil 

urnik aktivnosti, ki 

krepijo telo in duha. 

Za predelovanje 

globokih osebnih 

tem s koreninami v 

otroštvu ga napotim 

na terapijo. 

Usvojil je novo 

identiteto glede 

samoorganizacije. 

Bolj sledi realiteti 

časa in nalog v 

službi, zato manj 

zamuja in bolj redno 

izpolnjuje svoje 

obveznosti. 

Samoocena klientke 

3 na koncu procesa 

Bolj poznam sebe, 

začela sem se bolj 

razumeti, a še vedno 

imam težave s 

perfekcionizmom in 

z odnosom do 

Naučila sem se malo 

bolj obvladovati 

paniko. Spoznala 

sem, da imam okrog 

sebe ljudi, ki me 

imajo radi. Še vedno 

Prepoznala sem 

svoje talente, zato 

sem se lažje odločila 

za študij. Nisem pa 

čisto prepričana, da 

sem se prav odločila. 
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svojega telesa. me je strah, da bi se 

jim kaj zgodilo. 

Opažanja kouča na 

koncu procesa 3 

Soočali sva se s 

prevelikimi 

zahtevami do sebe, z 

odnosom do zdravja 

in telesa. Deloma ji 

je uspelo vzpostaviti 

nov odnos do sebe. 

Bolj se zaveda 

povezanosti z 

bližnjimi in malo 

lažje obvladuje 

svoje strahove. 

Samospoznavanje jo 

je približalo novi 

orientaciji za študij, 

a dvomi v pravilnost 

svoje odločitve. 

Samoocena klientke 

4 na koncu procesa 

Začela sem opažati 

tudi svoje dobre 

lastnosti, vendar me 

še vedno potegne, da 

se kritiziram. 

Že iščem svoj nov 

dom, takoj ko dobim 

službo, se odselim. S 

starši se upam 

pogovarjati o svoji 

selitvi, zato imam 

občutek, da mi ne 

bodo nasprotovali. 

Prve korake po 

akcijskem načrtu 

sem speljala, zaupam 

si, da bom 

nadaljevala. 

Angleščine me ni 

več strah, ker sem 

usvojila slovnico in 

znam uporabljati 

veliko več besed. 

Opažanja kouča na 

koncu procesa 4 

Dopuščati si je 

začela boljše mnenje 

o sebi. Postala je 

dovzetnejša za 

pozitivne 

informacije o sebi. 

Odnos s starši se je 

izboljšal, odkar se je 

pogovorila o selitvi. 

Začela je 

uresničevati svoj 

načrt do nove 

zaposlitve. 

Prizadevno širjenje 

znanja angleščine se 

je obrestovalo z 

manjšim strahom 

pred govorjenjem. 

Samoocena klienta 5 

na koncu procesa 

Malo bolj sem 

pomirjen s sabo. 

Ugotavljam, da je 

popolnost 

nedosegljiv in 

nekoristen ideal. 

Doma sem si uspel 

urediti prostor, 

kamor drugi ne 

smejo. Zdaj, ko 

imam več miru, tudi 

nisem tako nestrpen 

do domačih. 

Malo bolj cenim 

svoje sposobnosti in 

dosežke. Pozornost 

namenjam tudi še 

drugim vidikom 

življenja, 

ustvarjanju, 

razstavam, miganju 

v naravi in 

prijateljem. 

Opažanja kouča na 

koncu procesa 5 

Okrepil je 

zadovoljstvo s sabo 

in vzpostavil bolj 

stabilno notranje 

ravnotežje. 

Uči se biti bolj 

spontan, več časa 

nameni druženju in 

naravi, zato so se 

odnosi z bližnjimi 

izboljšali. 

Vnaprej načrtuje čas 

za ustvarjanje, 

gibanje in druženje, 

kar prispeva k 

večjemu ravnotežju 

med aktivnostmi. 

 

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje »Kako koučing vpliva na različna področja 

osebnega razvoja klientov? Kaj je na koncu procesa drugače kot na začetku?« razčlenim 

glede na področja. 
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1.1. Področje samopodobe 

V koučingu so klienti na področju samopodobe dosegli višje zaupanje zase, poznavanje 

sebe, boljši občutek glede sebe, boljše razumevanje potreb svojega telesa in skrb zase, 

boljšo podobo o sebi, korak stran od perfekcionizma, okrepljeno zadovoljstvo s sabo, bolj 

stabilno notranje ravnotežje. 

 

1.2. Področje odnosov 

Odnosi klientov s starši, družinskimi člani in prijatelji so se večinoma izboljšali zaradi 

jasnejše komunikacije, boljšega poznavanja sebe, zavedanja svojih omejitev in strahov, 

razmejevanja prostora in ker so več časa preživeli skupaj. V enem primeru koučing ni bil 

primeren proces za razreševanje odnosnih tem, zato je klient vstopil v proces psihoterapije. 

 

1.3. Področje šolanja in poklica 

Na področju šolanja in poklica so bili izjemni dosežki povezani s kombinacijo koučinga in 

pouka angleščine. Odpor do učenja in govorjenja tujega jezika je bil premagan, notranja 

motivacija povečana, zato so bili cilji glede mature, sprejema na fakulteto in iskanja nove 

zaposlitve doseženi. Okrepljene veščine samoorganizacije so postale temelj za sledenje 

realiteti razporejanja časa, kar je pripomoglo k večji učinkovitosti na delovnem mestu. 

Samospoznavanje je bil korak proti novi usmeritvi za študij, samozaposlitev in zaposlitev. 

Izboljšane veščine organizacije časa so bile temelj za doseganje večjega ravnotežja med 

aktivnostmi. 

 

 

RV 2 – Metaanaliza procesa 

 

Katere so ključne prvine procesa koučinga, ki povzročijo spremembe in premike v 

osebnem razvoju klienta? (opažanja in ocena kouča) 

 Katere značilnosti in intervencije narativnega in NLP pristopa koučinga vplivajo na 

doseganje učinkov v analiziranih procesih? 

 Kako poteka sprememba v osebnem razvoju klienta glede na sinergetična generična 

načela v analiziranih procesih? 

 Kaj o komunikaciji v koučingu pokaže sinergetsko kibernetska analiza izvedenih 

procesov? 
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TABELA 26: Katere značilnosti in intervencije narativnega in NLP pristopa koučinga vplivajo na doseganje učinkov v analiziranih 

procesih? 

 

Vpliv na doseganje 

učinkov 

Klient 1 Klient 2 Klient 3 Klient 4 Klient 5 

Značilnosti 

narativnega 

koučinga, ki 

vplivajo na 

doseganje učinkov 

Aktivno poslušanje kot 

bistvena značilnost 

narativnega pristopa je 

bil ključen element 

procesa. S soočanjem in 

lastnimi uvidi pride do 

odločitve in do dejanske 

spremembe vedenja, kar 

vodi do boljše kvalitete 

življenja. 

Prosto polje 

pripovedovanja 

klienta vodi do 

globokih uvidov; 

vprašanja sprožajo 

oblikovanje nove 

identitete. 

Skrbno in spoštljivo 

raziskovanje 

klientkine 

interpretacije 

resničnosti. 

Zgodbe kot metafore 

življenja, ki 

postanejo temelj za 

spremembo. 

Omogočanje 

odgovorov s tišino, 

empatija, čuječa 

prisotnost; 

povzemanje, 

preverjanje, 

preokvirjanje, 

soočanje; 

spodbujanje 

razmišljanja. 

Načelo postopnosti 

in prilagajanja ritmu 

klienta; načelo 

nevtralnosti v 

komunikaciji s 

klientom. 

Intervencije 

narativnega 

koučinga, ki 

vplivajo na 

doseganje učinkov 

Narativni diamantni 

model poslušanja; 

usmerjanje klienta preko 

štirih kanalov misli, čuti, 

bodi, delaj; Periodično 

vračanje preko faz: 

uvid v lastno situacijo in 

identiteto; 

razjasnjevanje vrednot, 

sprememba, vztrajanje v 

spremembi. 

Ključne narativne 

iztočnice: Kdo sem? V 

čem je namen mojega 

učenja? Kaj prepoznam 

pri sebi kot biser? Za 

čim stojim? Kaj mi 

Krožna vprašanja, 

pripovedovanje 

zgodbe o svojih 

uspehih in 

sposobnostih, pisanje 

pisem samemu sebi, 

raziskovanje notranje 

motivacije: Koliko 

truda sem pripravljen 

vložiti v doseganje 

svojih realnih ciljev? 

Kdaj in kako se 

najbolj potrudim? 

Katere okoliščine me 

spodbujajo k akciji? 

V katerih trenutkih se 

počutim najbolj 

Narativni diamantni 

model poslušanja, 

periodično vračanje 

preko štirih faz: uvid 

v lastno situacijo in 

identiteto, 

razjasnjevanje 

vrednot, sprememba, 

vztrajanje v 

spremembi. 

Intervencije 

razjasnjevanja, 

preusmerjanja na 

pozitiven vidik, 

spodbujanje 

raziskovanja 

čustvovanja; 

intervencija iskanja 

vzrokov v 

družinskih vzorcih; 

raziskovanje osebne 

zgodbe preteklosti in 

prepoznavanje 

ključnih mejnikov v 

življenju. 

Narativni diamantni 

model poslušanja: 

pozornost usmerjena 

na kar je klient 

povedal, česa klient 

ni povedal, kaj klient 

želi povedati, kaj je 

klient povedal 

drugače kot prej. 

Pripovedovanje 

zgodbe o sebi: 

trenutno situacijo 

postaviva v 

dolgoročen časovni 

okvir in s tem se 

klient razbremeni 

pretiranega občutka 
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»napredek« pomeni? 

Kaj dobrega o meni 

mislijo drugi? 

Soočanje z odpori. 

aktivnega? Kaj me 

spodbudi, da se lotim 

dela? Kakšna je moja 

zavzetost? 

nujnosti. 

Postavljanje 

vprašanj in 

preokvirjanje zgodb 

iz družinske 

zgodovine. 

 

Značilnosti NLP 

koučinga, ki 

vplivajo na 

doseganje učinkov 

Klientu vnaprej pošljem 

iztočnice, na podlagi 

katerih se pripravi na 

srečanje, zato dinamične 

NLP intervencije lažje 

spelje. 

Klient izboljša strategije 

za doseganje svojih 

ciljev in z NLP 

pristopom prebudi 

notranjo motivacijo. 

Preko raziskovanja 

uspešnosti in 

modeliranja odličnosti 

vedenja ter preko 

odkrivanja in aktiviranja 

potencialov pride do 

kreativne realizacije 

ciljev. 

Direktivne usmeritve 

spreminjajo 

klientovo vedenje in 

ga vodijo pri 

sprejemanju 

odločitev. 

Načelo virov, po 

katerem klientka 

prepozna in aktivira 

speče potenciale, 

zato se lažje odloči 

za študij. 

Periodično 

zastavljanje 

vprašanja »kaj 

resnično želiš« je 

širilo polje izbire. 

Direktivno 

usmerjanje v 

prihodnost, k akciji 

in ciljem; 

preusmeritev 

pozornosti na vire 

moči; 

Strategije za 

doseganje ciljev in 

krepitev 

učinkovitosti. 

Osredotočenost na 

želena stanja; 

klient aktivira 

potenciale s 

pomočjo kreativnih 

tehnik. 

 

Intervencije NLP 

koučinga, ki 

vplivajo na 

doseganje učinkov 

Analiza osebnih 

vrednot; 

določanje SMART 

ciljev in sledenje 

rezultatom s tabelo; 

organiziranje in 

Krog odličnosti; 

postavljanje ciljev 

SMART; 

preokvirjanje; 

zemljevid podpore in 

moči; 

Tehnike 

spoprijemanja s 

stresom in pomen 

spanja; 

sidranje in 

modeliranje za 

Portfolijo osebnega 

razvoja; 

življenjska črta in 

prenos zavedanja 

veščin in spretnosti 

iz preteklosti v 

Intervencija Walt 

Disney: spodbuda 

pri pripravi 

fotografske razstave; 

načrtujeva po 

vidikih sanjač, 
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razmejitev časa; 

izpolnjevanje urnika 

načrtovanih aktivnosti, 

preverjanje realizacije; 

sidranje; 

modeliranje; 

intervencija spreminjana 

omejujočih prepričanj, 

intervencija osebne 

integracije, 

analiza osebne časovne 

črte. 

kolo življenja. izboljšanje 

samopodobe, 

samozaupanja; 

osebna integracija. 

sedanjost; 

prepoznavanje virov 

moči. 

kritik, realist. 

Modeliranje lastnih 

uspehov: knjiga 

pohval – zbira dobre 

informacije o sebi, 

ki jih dobi iz okolja, 

iz samoanalize in si 

jih beleži ter zapiše 

na steno v delovni 

sobi. 

Asociirano 

doživljanje svojih 

uspehov: zemljevid 

podpore in pisanje 

dnevnika – nariše si 

zemljevid, kaj vse ga 

v življenju podpira 

in iz česa črpa moč. 

 

 

Med značilnostmi narativnega koučinga, ki vplivajo na doseganje učinkov, so aktivno poslušanje, prosto pripovedovanje osebne 

zgodbe, ki je temelj za spremembo, omogočanje odgovorov s tišino, empatija, čuječa prisotnost, povzemanje, preverjanje, preokvirjanje, 

soočanje, spodbujanje razmišljanja, načelo postopnosti in prilagajanja ritmu klienta, načelo nevtralnosti v komunikaciji s klientom, skrbno in 

spoštljivo raziskovanje interpretacije resničnosti. Intervencije narativnega koučinga, ki vplivajo na doseganje učinkov, so še posebej 

narativni diamantni model poslušanja, usmerjanje klienta preko štirih kanalov misli, čuti, bodi, delaj; periodično vračanje preko faz: uvid v 

lastno situacijo in identiteto, razjasnjevanje vrednot, sprememba, vztrajanje v spremembi; soočanje z odpori; pozornost usmerjena na karj je 

klient povedal, česa klient ni povedal, kaj klient želi povedati, kaj je klient povedal drugače kot prej. Intervencije razjasnjevanja, 

preusmerjanja na pozitiven vidik, spodbujanje raziskovanja čustvovanja, intervencija iskanja vzrokov v družinskih vzorcih, raziskovanje 

osebne zgodbe preteklosti in prepoznavanje ključnih mejnikov v življenju. Krožna vprašanja, pripovedovanje zgodbe o svojih uspehih in 

sposobnostih; pisanje pisem samemu sebi; raziskovanje notranje motivacije.  
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Značilnosti NLP koučinga, ki vplivajo na doseganje učinkov, so bile direktivne usmeritve, ki spreminjajo klientovo vedenje in ga vodijo 

pri sprejemanju odločitev, predpriprava na kreativne intervencije preko raziskovanja uspešnosti in modeliranja odličnosti vedenja ter preko 

odkrivanja in aktiviranja potencialov do kreativne realizacije ciljev. Načelo virov, po katerem klientka prepozna in aktivira speče potenciale, 

direktivno usmerjanje v prihodnost, k akciji in ciljem, preusmeritev pozornosti na vire moči, strategije za doseganje ciljev in krepitev 

učinkovitosti ter osredotočenost na želena stanja. Intervencije NLP koučinga, ki vplivajo na doseganje učinkov, so kolo življenja, 

portfolijo osebnega razvoja, življenjska črta in prenos zavedanja veščin in spretnosti iz preteklosti v sedanjost, prepoznavanje virov moči, 

tehnike spoprijemanja s stresom, sidranje za izboljšanje samopodobe, intervencija osebne integracije, analiza osebnih vrednot, določanje 

SMART ciljev in sledenje rezultatom s tabelo, izpolnjevanje urnika načrtovanih aktivnosti, preverjanje realizacije, intervencija spreminjana 

omejujočih prepričanj, intervencija Walt Disney, modeliranje in asociirano doživljanje svojih lastnih uspehov, knjiga pohval, zemljevid 

podpore. 

 

TABELA 27: Kako poteka sprememba v osebnem razvoju klienta glede na sinergetična generična načela v analiziranih procesih? 

 

Sinergetična generična načela Sprememba v 

osebnem razvoju 

klienta 1 

Sprememba v 

osebnem razvoju 

klienta 2 

Sprememba v 

osebnem razvoju 

klientke 3 

Sprememba v 

osebnem razvoju 

klientke 4 

Sprememba v 

osebnem razvoju 

klienta 5 

1. ustvarjanje razmer za 

stabilnost 

Sprejela sva 

dogovor o 

koučingu, na 

podlagi katerega 

sva opredelila 

načela procesa in 

elemente 

strokovne 

discipline kouča. 

To mu je dalo 

trdna tla pod 

nogami, da se je 

sprostil, začel 

zaupati in slediti 

dogovorom. 

Tekom procesa 

Stabilnost v 

procesu sva 

omogočila z 

uvodnim 

dogovorom in 

večkrat 

poudarjenim 

načelom 

zaupnosti, ki je 

skupno vsem trem 

modelom. 

Notranjo 

stabilnost si je 

klient zagotovil s 

pisanjem dnevnika 

svojih misli. 

Odnos med 

koučem in 

klientko je postal 

model drugim 

odnosom; 

postopna gradnja 

zaupanja, 

pričakovanje 

uspehov, 

predvidljivost 

termina srečanj so 

prispevali k 

občutku varnosti 

in stabilnosti. 

Zaupen odnos 

vzpostaviva 

postopoma, najprej v 

kontekstu učnih ur 

angleščine, kar je 

dobra osnova za 

poglobljen proces 

koučinga. Med 

poukom angleščine 

sva se dobro spoznali 

in prav zaradi 

zaupnosti, ki se je 

spontano razvila, se 

je klientka odločila 

tudi za koučing. 

Zaupnost odnosa 

temelji na 

predzgodbi 

sodelovanja iz 

učnih ur 

angleščine, 

stabilnost je 

dosežena že na 

začetku, zato 

lahko delava 

poglobljeno.  



86 

 

sva se vračala na 

to točko. 

Stabilnost odnosa 

sva oblikovala 

postopoma. 

2. razlikovanje vzorcev sistema Spoznavala sem 

odtenke 

klientovega sveta, 

sledila sem 

njegovemu ritmu 

razkrivanja. S 

pomočjo metafor 

in zgodb sva 

prepoznala 

njegove 

problemske 

vzorce, opredelila 

potencialne vzorce 

rešitve in vire 

moči. 

S klientom 

raziskujeva: »Kaj 

me označuje? To 

res želim in 

potrebujem? Česa 

imam v življenju 

preveč in česa 

premalo?« 

Pri klientu čutim 

konflikt identitet 

in vrednot. 

Postopoma 

prepoznava nove 

možnosti smeri 

sprememb. 

Spoštljivo in 

postopno 

raziskovanje 

klientkinega 

notranjega sveta in 

prepoznavanje 

vzorcev, ki se 

zrcalijo v njenih 

zgodbah, je 

pomenilo, da sva 

se vedno bolj 

zavedali odtenkov 

pomenov preteklih 

uspehov. 

Razkrivanje v 

pripovedovanju 

zgodbe osebne 

zgodovine in 

družinskih odnosov 

je razkrilo vzorce 

njenega sistema, 

problemske (strah, 

nesamozavest) in tudi 

potencialne vzorce 

rešitve 

(samospoznavanje, 

samozavedanje, 

preokvirjanje). 

Iz srečanja v 

srečanje se 

odstirajo nove 

plasti klientove 

nove in stare 

zgodbe, ki se 

med sabo 

prepletajo, 

postopoma stare 

bledijo in nove se 

krepijo. 

Spoznavava 

problem in 

rešitve, večkrat 

sočasno 

(odlašam/storim). 

3. upoštevanje in krepitev 

smiselnosti 

Občutek 

smiselnosti je med 

procesom večkrat 

izpolzel iz rok, 

zato sva se 

vztrajno vračala na 

njegovo 

prepoznavanje in 

iskanje. 

Nezaupanje vase 

in v svoje 

sposobnosti je bil 

razlog, da je 

Občutek 

smiselnosti 

sprememb krepiva 

z zgodbami 

lastnega uspeha iz 

preteklosti, ki jih 

ilustrirava s 

fotografijami. 

Ključna je bila 

spodbuda k 

osredotočenju na 

pozitivne izkušnje 

iz preteklosti in 

Občutek 

smiselnosti se je iz 

srečanja v srečanje 

krepil, pozitivne 

izkušnje so bile 

kot pozitivna 

povratna zanka. 

Pohvale, geste 

odobravanja, 

proslavljanje 

drobnih uspehov 

in načrtovanje 

majhnih korakov 

Občutek smiselnosti 

je obstajal že od 

samega začetka in se 

je v procesu iz 

srečanja v srečanje le 

še bolj krepil s 

proslavljanjem malih 

uspehov, ki so bili 

prej skrbno 

načrtovani. 

Občutek 

smiselnosti in 

notranje 

motivacije je bil 

vseskozi izrazito 

prisoten, krepile 

so ga dobre 

izkušnje iz 

življenja in 

vztrajno 

doseganje 

majhnih ciljev 

(organiziranje 
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občutek 

smiselnosti 

večkrat poniknil, 

potem pa se je 

gradil, aktiviral in 

ohranjal predvsem 

z dajanjem 

komplimentov in 

doseganjem 

majhnih ciljev. 

lastne že doživete 

zgodbe uspeha. 

so krepile občutek, 

da se je vredno 

spreminjati. 

fotografske 

razstave, ureditev 

študijskega 

prostora). 

4. razlikovanje spremenljivk 

nadzora 

Energizirajoče so 

delovale 

spodbude, humor, 

smeh, 

proslavljanje 

majhnih uspehov 

in doseganje 

ciljev. 

Destabilizirali so 

ga neuspehi, 

preveč dela v 

kratkem časovnem 

roku, težave z 

zbranostjo in 

zdravjem. 

Klientov sistem so 

destabilizirali 

slabi občutki o 

sebi in strah pred 

spremembo, čigar 

korenine sva našla 

v slabih izkušnjah 

iz otroštva. 

Energizirajoče so 

delovale NLP 

intervencije, še 

posebej akcijski 

načrt in 

preverjanje 

izvedbe 

načrtovanega. 

Sistem so 

energizirale 

pohvale, konkretni 

dosežki v 

zunanjem svetu. 

Destabilizirajoče 

so delovali zdrsi v 

stare vzorce, 

ponavljajoča se 

samokritika. 

Energizirajoče je bilo 

predvsem 

preokvirjanje 

samoopisovalnih 

izjav in 

prepoznavanje virov 

moči na življenjskem 

zemljevidu. Klientkin 

sistem so 

destabilizirale 

ponavljajoče se 

kritike in 

omalovaževanja 

domačih, kar je 

razumela kot 

nespoštovanje 

njenega sveta. 

Sistem so 

destabilizirale 

misli 

perfekcionizma 

in dezorientacije 

glede 

prihodnosti, 

nejasnost glede 

prioritet ciljev. 

Energizirale so 

narativne 

intervencije 

poslušanja, 

metafor, 

proslavljanje 

dosežkov. 

5. destabiliziranje vzorca – 

krepitev odklona s pomočjo 

spremenljivk nadzora 

Za spodbujanje in 

za krepitev 

odklona od stare 

navade sva 

uporabila 

Stare 

nefunkcionalne 

vzorce sva 

destabilizirala s 

preverjanjem 

Že male pozitivne 

spremembe so bile 

za klientko 

ogrožajoč izziv, 

zato sem se 

 Beleženje vrvenja 

misli, prepoznavanje 

vzroka svojih 

prepričanj v mnenju 

pomembnih 

Prelom z 

ustaljenimi 

vzorci in 

sprememba 

prepričanj terja 
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predvsem 

spodbude z smsi 

med srečanji in 

veliko smeha ob 

soočanju s 

težavami. Krepitev 

zametkov novih 

vzorcev je 

pomenilo 

upoštevanje 

časovnice 

akcijskih korakov, 

sledenje in 

preverjanje. 

uresničevanja 

akcijskih korakov 

v vnaprej 

določenem 

časovnem oknu, ki 

je bil zapisan v 

tabeli. Malim 

zmagam sva 

namenila 

proslavljanje, ob 

neizpolnjevanju 

načrta pa sva se 

soočila z vzroki in 

ugotovila, kaj bi 

moralo biti 

drugače, da bi 

načrt uspel. Na ta 

način je klient o 

sebi dobil 

takojšnjo povratno 

informacijo o 

napredku in ovirah 

in tako se je krepil 

odklon od starih 

vzorcev. 

ustavljala in jih 

občudovala. 

Pohvale, spodbude 

so jo energizirale, 

zato sem jih 

pogosto 

vključevala v delo, 

kar je pripomoglo 

h krepitvi odklona 

od samokritike in 

omalovaževanja. 

družinskih članov je 

spodbudilo odklon od 

starega. 

Izoblikovanje 

stališča, da je ona 

sama odgovorna zase 

in da si izbira svoje 

misli, je star vzorec 

destabiliziralo. 

veliko klientove 

energije, zato ga 

spodbujam k 

postopnim 

spremembam. 

Odklon od 

starega sprožijo 

preokvirjanje, 

metafore, k akciji 

ga spodbudi NLP 

intervencija Walt 

Disney, 

proslavljanje 

uspehov pa 

odklon od 

starega 

prepričanja o 

sebi okrepi. 

6. upoštevanje kairósa – časovne 

usklajenosti med ravnanjem 

kouča in procesom klienta 

Kairós: humor, 

trenutki 

uglašenosti s 

smehom dajo vetra 

v jadra spremembi 

in uveljavljanju 

mota »just do it«. 

Usklajenost med 

ravnanji kouča in 

klienta sem 

prepoznala kot 

trenutek, ko 

zastane dih, ko se 

razširijo oči in ko 

Kairós se je zgodil 

z uvidi in prebliski 

med srečanji; te 

trenutke 

priložnosti sva 

sidrali z 

metaforami, ki sva 

Prelomne točke v 

procesu so bile 

prepoznavanje 

pozitivnih vidikov pri 

sebi in v svojih 

odnosih, ko je 

klientka začutila, da 

Kairós 

prepoznam na 

več točkah v 

procesu, še 

posebej v 

trenutkih tišine in 

srečanja s 
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iz tišine zaslišim 

»aha!«, čemur 

sledi 

pripovedovanje 

nove zgodbe o 

sebi. 

jih priklicali ob 

trenutkih nemoči. 

je na vidiku premik k 

novemu. Večkrat sva 

se spogledali, se 

nasmejali, obmolknili 

– vse to so bili 

trenutki uglašenosti, 

ko se je nekaj v 

sistemu premaknilo 

in postalo novo.  

pogledom; 

introspektiven, 

notranje izjemno 

motiviran in 

razgledan klient 

odlično sledi 

ritmu procesa in 

postaja sam sebi 

kouč. 

7. omogočanje prekinitve 

simetrije med starimi in novimi 

vzorci 

Veter v jadrih 

uspeha je postajal 

vedno močnejši, 

vedno več 

elementov je bilo 

novih in 

funkcionalnih, 

vedno bolj se je 

držal dogovorov, 

spoštoval akcijski 

načrt. 

Klient prepozna 

moč besed: isto 

situacijo 

interpretira 

drugače in vzbudi 

drugačne občutke. 

»Namesto ... 

rečem ...« 

Bolj se zaveda 

pomena svojih 

dejanj in 

ugotavlja, kaj 

določeno dejanje 

pomeni v 

njegovem svetu. 

Sprva šibke 

pozitivne izkušnje 

so postopoma 

prerastle v vzorec, 

ko sva aktivirali 

več zazanavnih 

poti in si 

predstavljali, kako 

bo, ko bo cilj 

dosežen. Na ta 

način sva 

postopoma 

stablizirali želeno 

notranje stanje. 

Preokvirjanje 

nefunkcionalnih 

prepričanj in 

umikanje pozornosti 

iz neželenega je 

naredilo prostor za 

novo. Novi vzorci so 

vedno bolj 

prevladovali nad 

starimi, misli 

poguma so zamenjale 

misli strahu, besede 

samoomalovaževanja 

so dale prostor 

besedam 

samospoštovanja. 

Simetrijo 

prekineva z 

odločnim 

prepoznavanjem 

starih vzorcev in 

soočanja, ki ga 

klient zdrži 

zaradi zelo 

stabilnega 

odnosa med 

samo in koučem. 

8. prispevanje k stabilizaciji in 

integraciji novih vzorcev 

Utrjevanje 

pridobljenega s 

ponavljanjem. 

Izpolnjevanje 

urnikov 

organizacije časa v 

obdobju vseh 23 

V fazi stabilizacije 

novih vzorcev rabi 

navzočnost, 

spodbudo, 

podporo tudi med 

srečanji, kar 

zagotoviva s smsji 

Za stabilizacijo in 

integracijo novih 

vzorcev bi 

klientka 

potrebovala daljši 

proces, opazim 

zelo pogoste zdrse 

V zaključni fazi je 

bilo poudarjeno 

prepletanje in 

vztrajno 

zamenjevanje starega 

z novim. K 

stabilnosti so 

Integracija novih 

vzorcev poteka 

postopoma, zdrs 

v stari vzorec 

perfekcionizma 

je pogost, a ga 

postopoma 



90 

 

tednov do mature 

in preverjanje 

sledenja v 

vmesnem času s 

smsji. Vztrajno 

vračanje k pohvali 

in komplimentom, 

proslavljanje 

uspeha. 

in občasnimi 

pogovori po 

telefonu še tri 

mesece po 

zaključku procesa. 

Na ta način se 

velike spremembe 

učvrstijo in 

postanejo del 

klientovega 

sistema. 

v stare vzorce, 

navkljub 

krepitvam s 

pohvalami. Večino 

na novo 

pridobljenih 

vzorcev je uspela 

stabilizirati in 

vključiti v svoj 

svet. 

prispevali najini stiki 

med srečanji in po 

zaključenem procesu. 

nadomešča novi, 

bolj primeren in 

do klienta 

prijaznejši. 
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Ustvarjanje razmer za stabilnost je za kliente predstavljal predvsem uvodni dogovor o 

procesu koučinga, ki sva ga med procesom vedno znova obnavljala, s poudarjenim 

načelom zaupnosti, in predvidljivost termina srečanj. Pri treh klientih, s katerimi smo se že 

pred koučingom poznali z individualnih učnih ur angleščine, je bila stabilnost toliko bolj 

čvrsta in smo lahko že prej delali poglobljeno. Razlikovanje vzorcev sistema je potekalo 

postopoma, kot kouč sem sledila klientovemu ritmu razkrivanja; s pomočjo metafor in 

zgodb sva prepoznavala njegove vire moči. Spoštljivo in postopno sva s klientko 

raziskovali njen notranji svet in prepoznavali vzorce, ki se zrcalijo v njenih zgodbah. Iz 

srečanja v srečanje so se odstirale nove plasti nove in stare zgodbe, ki so se med sabo 

prepletale, postopoma so stare zgodbe bledele in nove so se krepile. Občutek smiselnosti 

je iz srečanja v srečanje postajal močnejši, pozitivne izkušnje so bile kot pozitivna 

povratna zanka. Ponekod je med procesom večkrat izpolzel iz rok, zato sva se s klientom 

vztrajno vračala na njegovo prepoznavanje in ustvarjanje. Zgodbe lastnega uspeha iz 

preteklosti so krepile občutek smiselnosti, pri nekaterih klientih pa je obstajal že od samega 

začetka in se je v procesu iz srečanja v srečanje le še bolj krepil. Energizirajoče so 

delovale spodbude, humor, smeh, proslavljanje majhnih uspehov, NLP intervencije, še 

posebej akcijski načrt in preverjanje izvedbe načrtovanega ter narativne intervencije 

poslušanja in uporabe metafor. Sistem so energizirale pohvale, konkretni dosežki v 

zunanjem svetu, preokvirjanje samoopisovalnih izjav in prepoznavanje virov moči. 

Destabilizirali so ga neuspehi, preveč dela v kratkem časovnem roku, težave z zbranostjo 

in zdravjem. Rezultati glede destabiliziranja vzorca – krepitve odklona s pomočjo 

spremenljivke nadzora – kažejo, da sva s klientom stare nefunkcionalne vzorce 

destabilizirala s preverjanjem uresničevanja akcijskih korakov v vnaprej določenem 

časovnem oknu. Malim zmagam sva namenila proslavljanje, ob neizpolnjevanju načrta pa 

sva se soočila z vzroki in ugotovila, kaj bi moralo biti drugače, da bi načrt uspel. Na ta 

način je klient o sebi dobil takojšnjo povratno informacijo o napredku in ovirah. Poleg tega 

sva za položaj kritične nestabilnosti novega vzorca uporabila varovalke, veliko je pomenil 

moj komentar, pohvala, čudenje. Že male pozitivne spremembe so bile lahko ogrožajoč 

izziv, zato sem se ustavljala in jih občudovala. V petem procesu sem prepoznala, da 

prelom z ustaljenimi vzorci in sprememba prepričanj terja veliko klientove energije, zato 

sem ga spodbujala k postopnim spremembam. Kairós, časovno usklajenost med 

ravnanjem kouča in procesom klienta, sem prepoznala kot humor, trenutke uglašenosti s 

smehom, ki dajo vetra v jadra spremembi in spodbudo k akciji. Prelomne točke v procesu 

so bile prepoznavanje pozitivnih vidikov pri sebi in v svojih odnosih, na primer ko je 

klientka začutila, da je na vidiku premik k novemu. Kairós se je zgodil z uvidi in prebliski 

med srečanji, zato sva te trenutke priložnosti sidrali z metaforami, ki sva jih priklicali ob 

trenutkih nemoči. Usklajenost med klientovimi in svojimi ravnanji sem prepoznala kot 

trenutek, ko zastane dih, ko se razširijo oči in ko iz tišine zaslišim »aha!«, čemur sledi 

pripovedovanje nove zgodbe o sebi. Ponekod tudi na več točkah v procesu, ko 

introspektiven in notranje izjemno motiviran klient odlično sledi ritmu procesa in postaja 

sam sebi kouč. Omogočanje prekinitve simetrije med starimi in novimi vzorci se je 

dogajalo, ko so sprva šibke pozitivne izkušnje postopoma prerasle v vzorec, ko sva s 

klientko aktivirali več zaznavnih poti in si predstavljali, kako bo, ko bo cilj dosežen. Na ta 

način sva postopoma stabilizirali želeno notranje stanje. Preokvirjanje nefunkcionalnih 

prepričanj in umikanje pozornosti iz neželenega je naredilo prostor za novo. Klient je isto 

situacijo interpretiral drugače in s preokvirajnjem vzbudil drugačne občutke, bolj se je 

zavedal pomena svojih dejanj, in ugotavljal, kaj določeno dejanje pomeni v njegovem 

svetu. Vedno več elementov v njegovi osebni zgodbi je bilo novih in funkcionalnih. 

Simetrijo med starimi in novimi vzorci sva prekinila z odločnim posegom prepoznavanja 

starih vzorcev in soočanja, ki ga je klient zdržal zaradi najinega zelo stabilnega odnosa. K 
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ponovni stabilizaciji in integraciji novih vzorcev je prispevalo utrjevanje pridobljenega 

s ponavljanjem, izpolnjevanje urnikov organizacije časa in preverjanje sledenja v vmesnem 

času s smsji. V zaključni fazi poudarjeno prepletanje in zamenjevanje starega z novim, 

integracija novih vzorcev je potekala postopoma, zdrs v stari vzorec (na primer 

perfekcionizma) je pogost, a ga postopoma nadomešča novi, bolj funkcionalen. V fazi 

stabilizacije novih vzorcev je klient potreboval navzočnost, spodbudo, podporo tudi med 

srečanji, kar sva zagotovila s smsji in občasnimi pogovori po telefonu še tri mesece po 

zaključku procesa. Na ta način so se velike spremembe učvrstile in postale del klientovega 

sistema.  

 

 Kaj o komunikaciji v koučingu pokaže sinergetsko kibernetska analiza procesov? 

Sinergetsko kibernetska analiza procesov na podlagi dobesednega zapisa izseka srečanj 

pokaže, da se elementi narativnega in NLP koučinga skozi prizmo sinergetskega pristopa 

prepletajo v integrativni model koučinga. Združevanje pristopov v sinergiji 

integrativnega modela se prilagaja potrebam klienta, zato je najučinkovitejši. 

Elemente NLP-ja prepoznam v situacijah, kjer je potreben poriv naprej, narativni pristop je 

primeren za situacije, kjer je potrebno globlje razumevanje ozadja problema. Sinergetski 

pristop poveže oba modela v večdimenzionalno celoto in koučingu ponudi novo globino. 

 

RV 3 – Samorefleksija kouča:  

Kako kouč kot usmerjevalec soustvarjalnega procesa doživlja sebe in klienta s strokovnega 

in osebnega vidika? 

 

S strokovnega vidika sem v vseh fazah (pripravljalni, delovni in zaključni) vseh petih 

procesov vključevala spoznanja iz teorije, ki so mi služila tudi kot orodje pri analizi 

procesov. Koučing sem doživela kot neprekinjen tok globinskega učenja, ki deluje 

transformacijsko. Kot pravi dokument ICF (Intenational Coach Federation – Mednarodna 

zveza koučev v van Kessel, 2010), je spodbujanje učenja in rezultatov ena ključnih 

kompetenc koučinga. Zadnji cilj učenja v procesu je, da klient internalizira učiteljsko vlogo 

kouča in tako postane svoj lastni učitelj, z drugimi besedami svoj lastni kouč in na ta način 

ustvarja trajno učenje. Koučing je bil v treh procesih nadaljevanje predhodnih učnih ur 

angleščine in je potekal v angleškem jeziku. Komuniciranje v tujem jeziku je bil način 

vzpostavljanja distance do osebnih vsebin, kot disociiranje v NLP-ju, kar je delovalo 

energizirajoče in prispevalo k hitrejši stabilizaciji in integraciji novih vzorcev. Prepoznala 

sem stičnosti v dinamiki osebnega razvoja klientov ne glede na razlike v problemskem 

polju in na različno starost klientov, iz česar sklepam, da je procesnost koučinga 

povezovalni skupni imenovalec. Realiteta procesov v integrativnem modelu 

soustvarjanja je multiperspektivnost in prepletanje več vidikov in plasti, tudi lastnega 

notranjega sveta, zato sem se kot kouč neprestano zavedala svojega notranjega dialoga in 

svojih vsebin, ki sem jih vnašala v proces. Različni deli mene in mnoge plasti moje osebne 

zgodovine so se zrcalili v zgodbah mojih klientov, tudi pri soočanju z odpori, zato sem 

bila pozorna na mehanizme transferja, kontratransferja in paralelnih procesov, kar 

sem ozaveščala na procesih metasupervizije. Na ta način sem v vlogi kouča lažje 

spregovorila z meta ravni, odkrito sem ubesedila svoja opažanja, kar je sprostilo napetost, 

in proces je lahko še bolj poglobljeno stekel naprej. Integrativni model koučinga sem torej 

preizkusila kot orodje za pospeševanje zavestnega osebnega razvoja. 
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ZAKLJUČEK IN RAZPRAVA  

 

Odgovori na raziskovalna vprašanja kažejo, da je integrativni model narativnega in NLP 

koučinga z upoštevanjem sinergetičnih generičnih načel učinkovit in celovit pristop k 

osebnemu razvoju. Vseh pet klientov je izboljšalo podobo o sebi, bolj so se spoznali, si 

začeli bolj zaupati in bolje skrbeti zase. Njihovi odnosi s pomembnimi ljudmi so se 

večinoma izboljšali, ker so se naučili učinkoviteje sporazumevati in jasneje izražati svoje 

potrebe, želje, pričakovanja in strahove. Poglobljeno poznavanje sebe, izboljšana 

samopodoba, doslednejše načrtovanje ciljev in časa so prispevali tudi k večji učinkovitosti 

pri delu v službi ali v šoli. V treh procesih smo se pogovarjali v angleškem jeziku, zato 

so klienti učvrstili svoje znanje angleščine, kar je bila dodatna vrednost našega 

soustvarjanja. Spremembe in premike v osebnem razvoju klientov je povzročilo mnogo 

dejavnikov. Temelj in os sprememb je bil odnos zaupanja, spoštovanja in varnosti, ki smo 

ga sooblikovali postopoma.  

 

Izstopajoče narativne intervencije, ki so sovpadale z udejanjanjem kairósa, so čuječa 

prisotnost, aktivno poslušanje in pripovedovanje osebne zgodbe, trenutki tišine in empatija. 

Prehajanje skozi narativne faze uvida, razjasnjevanja, spremembe in vztrajanja v 

spremembi sem doživela kot uresničevanje sinergetičnih generičnih načel destabilizacije 

vzorca, prekinitve simetrije ter stabilizacije novih vzorcev. NLP intervencije so odigrale 

pomembno vlogo, ko je bilo potrebno zbuditi speče potenciale in se aktivno usmeriti k 

ustvarjalni akciji in ciljem. Kolo življenja, portfolijo osebnega razvoja, življenjska črta in 

prenos zavedanja veščin in spretnosti iz preteklosti v sedanjost, prepoznavanje virov moči, 

sidranje za izboljšanje samopodobe, analiza osebnih vrednot, intervencija Walt Disney, 

modeliranje, asociirano doživljanje svojih lastnih uspehov, knjiga pohval in zemljevid 

podpore so se izkazali kot izjemno učinkoviti in pomembni za potek procesa. 

 

Če na vseh pet analiziranih procesov pogledam skozi prizmo sinergetike, lahko rečem, da 

sta odnosna stabilnost (zaupnost in občutek varnosti) ter (postopno in spoštljivo) 

prepoznavanje vzorcev problema in ustvarjalnih rešitev prišli na vrsto bolj na začetku 

procesa, pozneje pa smo prepletali preostalih šest načel. Prebujanje klientove motivacije je 

obenem pomenilo krepitev smiselnosti prizadevanj za spremembe, saj so k temu 

prispevale dobre izkušnje iz osebne preteklosti, modeliranje lastnih uspehov in 

prepoznavanje načinov sprememb preko nadzornih spremenljivk (energizirajoče pohvale, 

proslavitev malih zmag, smeh). Od tam naprej so spremembe vzniknile ponekod spontano, 

samoorganizirajoče, od destabilizacije starih neželenih vzorcev preko kairósa v prekinitev 

simetrije in do stabilizacije novega. Izkušnje klientov, ki jih razberem iz njihovih evalvacij, 

kažejo na to, da so bile spremenljivke nadzora ključen element za krepitev odklona od 

starih vzorcev: postavljanje majhnih dosegljivih SMART ciljev, proslavljanje malih 

zmag, soočanje z vzroki za zastoj ali odpor do spremembe, pohvale, čudenje, občudovanje, 

humor. Trenutki uglašenosti kairósa med mano in klienti so se pojavljali spontano, 

nepredvideno in nenačrtovano, a so bili vedno dobrodošli znanilci novega. Zgrabila in 

učvrstila sva njihovo moč, tako da sva jih zasidrala z gibi, metaforami, gestami, zvoki, 

besedami, pogledi. Dragoceno mi je bilo izkustveno spoznanje, da nov vzorec lahko 

premaga starega, ko se postopoma zametki dobrih in želenih klientovih sprememb tako 

okrepijo, da postanejo nov vzorec. V ta namen je služilo preokvirjanje, umikanje 

pozornosti iz neželenega, soočanje, uresničevanje drobnih dejanj. Da bi novosti postale del 

klientovega sistema in da bi se stabilno obdržale v njegovem svetu tudi po zaključenem 
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procesu najinega soustvarjanja, sva pridobljeno utrjevala s ponavljanjem, ostajanjem v 

stiku tudi med procesom, preverjanjem in ponovnim evalviranjem.  

 

Ugotavljam, da integrativni model narativnega, NLP koučinga in sinergetskega pristopa 

prispeva k zavestnemu osebnemu razvoju klientov in da je kombinacija vseh treh primerna 

za moj način in stil dela. Sprva mi je premik v lastnih konceptih pogleda na koučing in 

usvajanje sinergetičnega pristopa predstavljal izziv, zato sem temu posvetila še posebej 

veliko energije. Ko znova prebiram verbatime, vidim, da bi lahko v mnogih situacijah 

izbrala pristop raziskovanja namesto poučevanja, dala bolj odprta vprašanja namesto 

usmerjenih in se tako še bolj približala klientu v raziskovanju odtenkov njegovega 

notranjega sveta.  

 

Elementi narativnega in NLP koučinga se skozi prizmo sinergetskega pristopa prepletajo v 

integrativni model koučinga, ki se prilagaja potrebam klienta in je zato najučinkovitejši. 

Preizkušene načine ravnanja intervencij NLP-ja vidim v ospredju v situacijah, kjer je 

potreben poriv naprej, narativni pristop je primeren tam, kjer je potrebno globlje 

razumevanje ozadja problema, sinergetski pristop pa poveže oba modela v 

večdimenzionalno celoto in koučingu ponudi novo globino, saj se osredotoča na 

vzpostavljanje odnosa med koučem in klientom. Spajanje vseh treh zato pomeni sinergijo 

njihovih učinkov.  

 

Moje osebno mnenje je, da pomeni sinergetika kot znanost o kompleksnosti premik v 

zrelosti stroke, družbe in posameznikov, zato si v prihodnosti želim nadgrajevati, 

poglabljati razumevanje in kot kouč vse bolj delovati v luči sinergetskih generičnih načel. 

Moj namen je še naprej prepletati osebni in strokovni razvoj, reflektirati svoje misli in 

čustva, se spoznavati v novih situacijah, se učiti in se tako brusiti za delo s klienti, saj 

ugotavljam, da je najpomembnejše koučevo orodje on sam. 

 

Za konec predlagam, da bi v prihodnosti nanizali še več raziskav o učinkovitosti in 

uspešnosti integrativnega modela narativnega, NLP in sinergetskega pristopa ter bi tako 

doprinesli k znanstveno podprtemu razvoju koučinga. Pričakujem tudi, da bo sinteza vseh 

treh pristopov pripomogla k razvoju in širjenju integrativnih modelov koučinga.   
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