
СТРЕС
        ЈЕ У НАМА
А НЕ ОКО НАС

ЛАЈФ КОУЧИНГ

Да ли желите да успешно излазите на крај 

са сваким животним изазовом? Да ли умете 

да препознате своје потенцијале и да их 

искористите на најбољи могући начин? Или 

нам је свима у одређеним ситуацијама 

потребан лајф коуч да нас поведе за руку?
 

ПИше Бранка ковачевић

Када се људи одлучују за промене? 
– Обично онда када морају. Када нема 

другог излаза. Када је бол сувише јака или 
када је циљ веома атрактиван. Ако питате 
које су то животне ситуације набројаћу само 
неке: смрт блиске особе, развод, болест, немогућност доласка 
до својих потенцијала, када смо блокирани, када смо у фази 
анксиозности, депресивни, изгубили мотивацију, самопоуздање, 
у негативном окружењу. Али, оно што треба да нагласимо да 
стрес није око нас, него у нама. Важно је да  се ослободимо 
негативних емоција. Наш мозак, наш организам се ресетује 
сваке ноћи и то кроз сан, кроз рем фазу, кроз разговоре са 
блиским људима у току дана. Тада се догађа то чишћење од 
неких догађаја и мисли које подсвесно остану у нама и које 
могу да доведу до проблема. 

Зашто је важно да особа која се нађе у таквој ситуацији 
потражи помоћ стручњака и да не ставља своје негативне 
емоције „под тепих“?

– На једном симпозијуму коме сам присуствовала крајем 
прошле године у Немачкој изнето је истраживање које показује 
да није битно која је техника помоћи у питању – да ли је то 
психотерапија, трансакциона анализа, бихејвиорална терапија, 
помоћ психолога или коучинг, већ да је најважније да се између 
клијента и стручног лица успостави разумевање, подршка 
и поверење. То је предуслов да би се дошло до позитивне 
промене у тренутку када особа донесе одлуку да жели да се 
мања. 

А како се проналази тај, условно речено, прави лајф коуч 
за свакога од нас?

– Свако има неки свој пут како ће га пронаћи. Коуч је помало 
деградирано занимање данас јер тиме може данас да се бави 
свако, као и филозофирањем.  Нигде није, нити у свету, нити у 
Србији дефинисано шта су то предиспозиције за доброг коуча. 

Обично се сви хватамо за препоруке, сертификате, 
професионалне успехе коуча....

– Треба свакако тражити референце особе са којом желите 
да радите, треба проверити њене компетенције и кроз искуства 
других. Мислим на методе које особа примењује у свом 
раду. Неко може да каже да ради визуелизације и позитивне 

У 
неком тренутку, на свом животном путу ударите у зид, 
или осетите бол коју сами не можете да отклоните, 
треба вам мотивација и подстрек, учини вам се да сте 
блокирани и да не знате како и где даље, пожелите 

бољи посао, више новца, просперитет, осећате се болесно 
или изненада добијете дијагнозу... Кроз све ове животне 
ситуације није лако проћи сам. Све чешће људи траже помоћ од 
професионалаца, од особа које им нису емотивно блиске јер не 
желе емотивно уплитање у свој проблем. 

Термин life coach (лајф коуч) је веома тешко превести на 
српски. То јесте, условно речено, животни тренер, неко ко нам 
помаже да се фокусирамо на наше  животне вештине, неко 
ко може да нам буде „рука спаса“ у различитим животним 
ситуацијама. Питали смо Весну Даниловац,  интернационалног 
НЛП мастер тренера, нашег познатог лајф коуча са  
сертификатом Интернационалног коучинг Института из 
Берлина да ли људи данас све чешће посежу за „сеансама“ са 
личним тренерима и како одабрати правог.

- Ми се најчешће обраћамо лајф коучу, психологу, 
психотерапеуту када нам недостају или су нам ослабили 
наши ресурси за превазилажење одређене ситуације у животу. 
Наравно, овде мислим на психички здраве људе. За разлику од 
психотерапије коучинг подразумева процес подршке у процесу 
промене. Најважније је да особа пожели промену а ми смо ту да 
је проведемо кроз тај процес промене до одређеног циља, каже 
Даниловац. 
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афирмације. И то је коучинг. Питање је само колико то може 
помоћи код вашег проблема. Понекад може, али не може 
направити значајније промене. Лекар сам по струци али сам 
оставила  медицину пре 25 година и већ десет година се бавим 
коучингом . Стално сам се усавршавала и данас из ове области 
држим едукативне семинаре. Радила сам са неколико хиљада 
клијената до сада. 

Наведите конкретно разлику између коучинга и 
психотерапије?

– Код психотарапеута иду људи који имају мало дубље 
психичкe проблеме а код коуча долазе особе које не могу да 
разреше неку животну ситуацију. Код нас нема дијагнозе, 
лекова. Можемо успешно разрешити анксиозност, разне 
паничне нападе, поремећаје, страхове, блокаде и то се може 
успешно решити у једном третману. Зато што користимо 
лиценциране методе, оне које су научно признате у свету и као 
такве се годинама примењују у раду са различитим људима. 
Увек су ми најбоља реклама моји клијенти. Мада често људи и 
не желе да причају да одлазе код коуча, желе дискрецију. 

Какви клијенти долазе код вас с обзиром да сте познато 
име у свету коучинга?

– Анонимни људи али и веома успешни из света бизниса, шоу 
бизниса, млади, зреле особе. Када сам почињала да се бавим 
овим послом и клијенти су ми били другачији. Задовољство ми 
је што данас радим са посебним људима. 

Када кллијент дође како проналазите праву методу за рад 
са њим под претпоставком да се одмах успоставио однос 
поверења између вас? 

– Моја улога је да кроз питања сазнам шта он жели, шта му 
је циљ. Користим миостатски тест који постоји још од времена 
Хипократа и захваљујући њему добијам тачне информације од 
подсвесног о правом узроку проблема, пратећи  ниво енергије у 
телу клијента. Користим различите методе из НЛП-а, wing wave, 
први сам лекар реики тарапеут у Србији, бавим се и квантном 
хармонизацијом, хипнозом, завршила сам тета хилинг..

Свима нама у Србији је потребан бољи живот. Не бих да 
звучим банално али да ли се може живети боље ако се и ми 
ојачамо?

– Коучеви имају наочаре за ресурсе. Немоћ је научена. 
Нема никакве везе где живимо, показала су истраживања. Ми 
посматрамо свет кроз наше наочаре и треба запамтити да су 
ноћи подједнако црне и на Дорћолу и на Менхетну. Битно је 
само како се ми осећамо у тој ноћи. Почела сам и ја да учим 
ово што данас знам из сопственог стреса. Нисам мислила да 
ћу се бавити коучингом. А од недавно држим обуке за оне 
који желе да раде професионални коучинг на највишем нивоу 
и буду лиценцирани од коучинг Института из Берлина, чији  
сертификат важи свуда у свету. 

Може ли особа која зна своје циљеве да дође са „списком“ 
жеља да направи, како то у последње време све чешће 
називају „најбољу верзију себе“?

– На једном третману радимо на једној теми и из мог 
искуства се у деведесет одсто случајева проблем решава 
из првог пута. Овде нема такозваног душевног стриптиза 
као на психотерапији. Када нешто замишљамо наш мозак 
потпуно исто доживљава емоцију као да се то стварно 
дешава. Најбоља верзија себе подразумева да на најбољи 
начин све своје ресурсе ставимо у пуну функцију. Да будемо 
самопоузданији, променимо наша лоша уверења. Постоје 
алати како се то ради. í
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Техника лептира 
Из стресних ситуација, којих данас има много, излази 
се разградњом стресних емоција, објашњава Весна 
Даниловац. Постоје и неке технике а једна од њих је 
стимулација леве и десне стране – „техника лептира“. 
Укрстите руке преко груди па наизменично тапкајте 
рамена. Може и колена. На тај начин улазимо у 
равнотежу, у оно што нам се дешава у рем фази када 
спавамо. Зашто је шетња толико  смирујућа? Управо 
зато што газимо наизменично левом па десном 
ногом стимулишући обе хемисфере у мозгу и на тај 
начин разграђујемо стресне емоције. После шетње 
се осећамо релаксирано и ослобођено.

На разговору код лајф 
коуча нема такозваног 

душевног стриптиза као 
на психотерапији


