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Кулинарске 
чаролијеПо ње ним ре чи ма про ла зи ли 

су да ни, ква ли фи ка ци је, так ми
ча ри су схва ти ли да ни је до бро 
то што се до га ђа и ка да су кре ну
ле по зи тив не ства ри, пре све га 
са екип ним спор то ви ма, про ме
ни ло се мно го то га.

– Тре не ри ти мо ва су, за пра во, 
нај бо љи пси хо ло зи, до бро зна
ју игра че, зна ју шта их по кре ће. 
Уоста лом, и Ма ри на Маљ ко вић 
је при зна ла и из ви ни ла се што 
је у по лу вре ме ну ре кла сво јим 
игра чи ца ма ру жне ства ри, али 
то је био на чин да их по кре не, 
про бу ди. То је по твр да ово га што 
го во рим, пра ве ре чи, по не кад и 
шо кант не, из ме сте из не по жељ
ног ста ња спор ти сту, из ко га он 
сам не мо же да се из ву че – ана
ли зи ра ма стер ко уч не ке епи зо
де са Олим пи ја де.

Ипак, људ ски је гре ши ти, пла
ка ти, љу ти ти се...

– Под се ти ћу на спор ти сту ко
ји ду го го ди на тра је, ко ји је увек 
ста би лан и пси хич ки и мен тал
но. То је Ро џер Фе де рер, чи ја 
ка ри је ра је при кра ју. Го ди на ма 
је био пр ви и са да је при вр ху, 
ни ка да га ни смо ви де ли да ло
ми ре кет, ра ду је се пре ви ше 
или ту гу је пре те ра но. Увек је 
имао мен тал ни и емо ци о нал
ни ба ланс – по ми ње др Ве сна 
Да ни ло вац, стал но ис ти чу ћи да 
ни ка ко не тре ба да се ње на за
па жа ња схва те као би ло ка кво 
па ме то ва ње на кон бит ке, ка да 
су сви ге не ра ли. 

Ипак, чи ни се да је до бар са
го вор ник с об зи ром на то да 
је на свој на чин, ино ва тив ним 
тех ни ка ма и ме то ди ма по ма га
ла Вик то ру Тро иц ком, Да ми ру 
Џум ху ру, ауто мо бил ском асу 
Ду ша ну Бор ко ви ћу и још не ким 
спор ти сти ма.

– Вик то ру ни је би ло ла ко да 
на кон јед но го ди шње су спен зи
је на пра ви „ве ли ки по вра так” 
и за са мо 11 ме се ци на пра ви 
скок на АТП ли сти са 840. на 
19. ме сто. То је нај ве ћи успех у 
исто ри ји те ни са. Пред по вра так 
до ла зио је на ко у чинг и чим је 
стар то вао, осво јио је пр ви тур
нир у Аустра ли ји 2014. Због ње
го вих че стих пу то ва ња ни је би ло 
из во дљи во да ра ди мо ре дов но и 

ко ли ко је би ло по треб но. На ша 
са рад ња је тра ја ла око го ди ну 
да на. Ње го ви су ре зул та ти са
да ма ло дру га чи ји – на по ми ње 
др Да ни ло вац.

Пи та мо на шу са го вор ни цу 
има ју ли спор ти сти вре ме на и 
за рад са „те ра пе у ти ма за гла
ву и ми сли”. 

– Мен тал ни ко у чинг је под
јед на ко ва жан као и рад са тре
не ром, кон ди ци ја, фи зи кал на... 
Ис ку стве но знам да спор ти сти 
мен тал ни рад на се би тра же ка
да има ју не ки про блем и при хва
та ју пе ри о дич но, кам пањ ски, не 
пре по зна ју по тре бу да кон ти ну
и ра ним ра дом осна же се бе. Ва
жно је уса вр ши ти пер фор ман се, 
укло ни ти бло ка де, ак ти ви ра ти 
ре сурс на ста ња ко ја су по треб

на у том тре нут ку. За то Ђо ко вић, 
ре ци мо, мо же са три би на да чу
је: „Но ле, Но ле!” и ка да пу бли ка 
на ви ја за ње го вог про тив ни ка. 
Ње го ва мен тал на спрем ност 
је на нај ви шем ни воу – на во ди 
при мер др Ве сна Да ни ло вац.

Има ли по мо ћи и док тра је 
меч?

– Има, по сто ји на чин да се 
укло не бло ка де, стре со ге ни 
фак то ри, чи ме им се тре нут но 
вра ћа енер ги ја. Тро иц ки се та

ко вра тио у меч на Деј вис ку пу 
у Кра ље ву. Уве ре на сам да би 
Мо ни ка Се леш оста ла у спор ту 
и по сле на па да на њу да су при
ме ни ли ове ино ва тив не ме то
де. Све што се до го ди стре сно, 
мо же да се раз гра ди без по
сле ди ца, и у спор ту и у жи во ту. 
Уве ри ла сам се и то ком бо рав ка 
у Аме ри ци да то функ ци о ни ше 
и са енбиеј ко шар ка ши ма, од 
70 мо гу ћих тех ни ка, ком би на ци
јом се до би ја оно што од го ва ра 
јед ној пер со ни. У Ма ја ми ју са те
ни се ри ма исто та ко. Све за ви си 
од тре не ра и спор ти ста ко ји би 
са ми мо ра ли да пре по зна ју ко
рист. Ин те ре сант но је да су ми 
се не дав но ја ви ли пле са чи ко ји 
се спре ма ју за свет ско так ми
че ње у пле су и сма трам да ће и 
њи ма мен тал не при пре ме ко ри
сти ти – оце њу је док тор ка.

– Сва ка осо ба па и спор ти ста 
зна ко ли ко вре ди и шта мо же. 
Оче ки ва ња мо гу да га бло ки ра
ју, да не по ка же ни оно што зна. 
За то би му ва ља ло по мо ћи да се 

опу сти, да се не оп те ре ћу је ни 
сво јим ни ту ђим оче ки ва њи ма и 
ми шље њем. До га ђа се да играч 
има сна гу, али да не уме или не 
мо же да је осло бо ди. Ина че, 
ко у чинг се мо же ра ди ти по је ди
нач но и тим ски, јер ни су ни сви 
чла но ви ти ма по не кад ком па ти
бил ни. Овим ме то да ма укла ња 
се нај пре оно што их оме та да 
бу ду син хро ни и да ју нај бо љи 
ре зул тат – об ја шња ва у на че лу 
но ве тех ни ке и ме то де.

По сто ји ли мо гућ ност да чо
век сам се би по мог не ка да му је 
те шко или му не иде по пла ну?

– У то ку ме ча спор ти ста мо же 
сам да ак ти ви ра ре сурс на ста
ња ко ја су му по треб на. Он има 
по се бан „оки дач” за оно што му 
је „уси дре но”, ми слим на опу

ште ност, сна гу, по лет, енер ги ју, 
агре сив ност... Пра ве се и та ко
зва ни мен тал ни бил бор ди ко је 
спор ти ста „по ста ви на те рен” 
кад иза ђе да игра и по вре ме но 
гле да у ње га. Уло га бил бор да је 
да ак ти ви ра енер ги ју, си гур ност, 
сна гу... Мно го је тог „ала та” ко
ји по ди же осо бу у тре нут ку. Ако 
би смо све на зва ли ре се то ва ње, 
то је би ло нео п ход но на шим 
олим пиј ци ма у Ри ју по сле пр вих 
не у спе ха, да се укљу че на дру гу 
та ла сну ду жи ну или фре квен ци
ју. По сле не ког вре ме на то се и 
до го ди ло и на кра ју је све ис па ло 
до бро. Ја им че сти там на успе ху. 
Енер гет ске ме то де има ју за да так 
да из ба лан си ра ју те ло и по диг ну 
спрем ност. Ако емо ци о нал на, 
фи зич ка, мен тал на и ду хов на 
(спи ри ту ал на) енер ги ја ни су на 
аде кват ном ни воу, што би се 
ре кло да је ци лин дар про ду вао, 
ауто, од но сно спор ти ста ће мо ра
ти на „ге не рал ку” – сли ко ви то об
ја шња ва др Ве сна Да ни ло вац.

Рaјна По по вић

Шта је ко уч

Да би скра ти ла опис спе ци јал но сти ко ји ма се по све ти ла по сле 
на пу шта ња ле кар ског по зи ва, др Ве сна Да ни ло вац је пре у зе ла 
ен гле ски на зив за оно што ра ди. Ипак, пи та мо је чи ме се она 
за пра во ба ви.
– По слов ну ка ри је ру сам за по че ла ра де ћи се дам го ди на као 
ор ди ни ра ју ћи ле кар. По том сам се уса вр ша ва ла из ме ђу оста лог 
у ко у чин гу и енер гет ским ме то ди ма. Ра дим већ три де це ни је 
ин ди ви ду ал но, у осам зе ма ља, што је у зби ру око 42.000 осо ба 
ко је је му чио стрес, страх, бло ка да, па ни ка, за ви сност, ано рек
си ја, го ја зност... – об ја шња ва на ша са го вор ни ца. 

У па ке ту

– Сма трам на кон ду го го
ди шњег ис ку ства у ра ду са 
спор ти сти ма, сва ка ко и 
оним вр хун ским, да под јед
на ку ва жност у при пре ма
ма и по сти за њу вр хун ских 
ре зул та та има не са мо 
фи зич ка спрем ност већ и 
мен тал на, емо ци о нал на 
спрем ност и ста бил ност. 
По бе де се до би ја ју у гла ви. 
Оно што је мен тал но по не
кад пре су ђу је без об зи ра на 
фи зич ку спрем ност. Ва жно 
да у ти му сва ког спор ти сте 
бу де и мен тал ни ко уч – уве
ре на је ма стер ко уч.

Марина Маљковић је знала како да „пробуди” кошаркашице
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