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POVZETEK S KLJUČNIMI BESEDAMI 

 

Kognitivno-vedenjski coaching predstavlja enega izmed načinov uporabe kognitivno-

vedenjske terapije izven klinične prakse. Ker temelji na osnovnih predpostavkah kognitivno-

vedenjske terapije, ocenjujemo, da gre za znanstveno utemeljen in strokoven proces učenja 

klienta kako izboljšati učinkovitost v vsakodnevnem življenju.  

 

V magistrski nalogi raziskujemo, ali je kognitivno-vedenjski coaching tudi učinkovit proces 

učenja veščin čustvene inteligence. V teoretičnem delu s pomočjo podatkov, zbranih v 

strokovni literaturi, najprej opišemo kognitivno-vedenjsko terapijo in coaching kot izvorno 

podlago kognitivno-vedenjskega coachinga. V nadaljevanju predstavimo strukturo in modele 

kognitivno-vedenjskega coachinga in modela čustvene inteligence. V zadnjem delu 

teoretičnega dela magistrske naloge opišemo uporabo tehnik kognitivno-vedenjskega 

coachinga za učenje posameznih veščin čustvene inteligence, opisanih v Bar-Onovem modelu 

čustvene inteligence. Izpostavimo tudi odnos med klientom in coachem kot zelo pomembnim 

predpogojem uspešnosti procesa učenja in možne ovire na strani klienta, ki se lahko pojavijo 

v procesu učenja. V empiričnem delu naloge predstavljamo rezultate, zbrane s 

polstrukturiranim intervjujem. Rezultati predstavljajo odgovore šestih klientk, ki so se 

udeležile kognitivno-vedenjskega coachinga čustvene inteligence. Analiza predstavljenih 

rezultatov je podlaga za odgovore na zastavljeno raziskovalno vprašanje in podvprašanji, ki so 

potrdili našo domnevo, da je učinkovitost kognitivno-vedenjskega coachinga za učenje veščin 

čustvene inteligence visoka, da je klientu v pomoč pri prepoznavi negativnih nezdravih čustev 

in pri razvijanju racionalnih vedenjskih vzorcev. 

 

 

Ključne besede: kognitivno-vedenjska terapija, tehnike, učinkovitost, coaching, učenje, 

čustvena inteligenca. 

 

 

 

  



 

 

SUMMARY WITH KEY WORDS 

 

Cognitive-behavioural coaching represents one of the ways of using cognitive-behavioural 

therapy outside of the clinical practice. We estimate that, since it is based on elementary 

predispositions of cognitive-behavioural therapy, it is a technically- and scientifically-based 

process of teaching a client how to increase his efficiency in everyday life. 

 

This master’s thesis explores whether cognitive-behavioural coaching is also an effective 

process for learning the skills of emotional intelligence. With the use of the data, gathered in 

scientific literature, theoretical part describes cognitive-behavioural therapy and coaching as 

primary basis of cognitive-behavioural coaching. Next, the structure and the models of 

cognitive-behavioural coaching and the models of emotional intelligence are presented.  The 

last part of the theoretical part of this master’s thesis presents the use of techniques of 

cognitive-behavioural coaching for learning individual skills of emotional intelligence, 

described in the Bar-Ons model of emotional intelligence. Also, the relationship between a 

client and a coach is exposed as very important predisposition of success in the process of 

learning and the possible obstacles that may occur during the process of learning from a 

client’s standpoint.  The empirical part shows the results that were collected through a semi-

structured interview. The results represent the answers of six female clients who participated 

in cognitive-behavioural coaching of emotional intelligence. The analysis of the results is a 

base for the answers to a research question and supplementary questions, which confirmed 

our assumption - that the efficiency of cognitive-behavioural coaching for learning the skills 

of emotional intelligence is high and that it helps the client to recognise negative unhealthy 

emotions and to develop rational behavioural patterns. 

 

Key words: cognitive-behavioural therapy, techniques, efficiency, coaching, learning, 

emotional intelligence. 

 

  



 

 

KAZALO 

 

1 UVOD ..................................................................................................................................... 1 

1.1 Namen ............................................................................................................................... 1 

1.2 Cilj in raziskovalno vprašanje .......................................................................................... 2 

1.3 Predvidene metode raziskovanja ...................................................................................... 3 

2 TEORETIČNI DEL ................................................................................................................ 3 

   2.1 Kognitivno-vedenjska terapija .......................................................................................... 3 

2.1.1 Zgodovinski pregled ................................................................................................... 3 

2.1.2 Tri generacije kognitivno-vedenjske terapije ............................................................. 6 

2.1.3 Osnovni principi ......................................................................................................... 7 

2.1.4 Faze kognitivno vedenjske-terapije ............................................................................ 8 

2.1.5 Tehnike kognitivno-vedenjske terapije ...................................................................... 9 

2.1.6 Aplikacije kognitivno-vedenjske terapije ................................................................. 17 

2.2 Coaching ......................................................................................................................... 18 

2.2.1 Kaj je coaching? ....................................................................................................... 18 

2.2.2 Osnovni principi in faze coachinga .......................................................................... 21 

2.2.3 Primerjava coachinga, svetovanja in psihoterapije .................................................. 22 

2.3 Kognitivno-vedenjski coaching ...................................................................................... 23 

2.3.1 Nastanek in razvoj .................................................................................................... 23 

2.3.2 Predpostavke in cilji kognitivno-vedenjskega coachinga ........................................ 25 

2.3.3 Modeli kognitivno-vedenjskega coachinga .............................................................. 25 

2.3.4 Struktura kognitivno-vedenjskega coachinga .......................................................... 27 

2.3.5 Tehnike kognitivno-vedenjskega coachinga ............................................................ 28 

2.4 Čustvena inteligenca ....................................................................................................... 31 

2.4.1 Kaj je čustvena inteligenca? ..................................................................................... 31 

2.4.2 Modeli čustvene inteligence ..................................................................................... 32 

2.4.3 Golemanov model čustvene inteligence ................................................................... 32 

2.4.4 Bar-Onov model čustvene inteligence ..................................................................... 33 

2.5 Kognitivno-vedenjski coaching čustvene inteligence..................................................... 34 

2.5.1 Odnos klient - coach ................................................................................................. 35 

2.5.2 Tehnike kognitivno-vedenjskega coachinga čustvene inteligence ........................... 36 

2.5.3 Ovire pri učenju v kognitivno-vedenjskem coachingu............................................. 40 

2.5.4 Čustvena inteligenca coacha .................................................................................... 42 



 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema ............................................................................. 44 

3.2 Raziskovalno vprašanje ................................................................................................... 44 

3.4 Metoda raziskovanja ....................................................................................................... 46 

3.5 Analiza rezultatov ........................................................................................................... 46 

5 LITERATURA ...................................................................................................................... 62 

6 PRILOGA 





Rakovec, Primož. 2015. »Kognitivno-vedenjski coaching čustvene inteligence.« Magistrska naloga študijskega 

programa druge stopnje., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

1 

 

1 UVOD 

Coaching in čustvena inteligenca sta termina, ki sta v zadnjih letih postajala vedno bolj 

priljubljena predvsem pri laični javnosti. Industrija coachinga se je začela dokaj hitro širiti in 

razvijati tudi pri nas, a še vedno v manjšem obsegu kot v tujini. Tudi o čustveni inteligenci se 

veliko govori in piše. Na tem mestu se smiselno zastavlja vprašanje, ali bodoči uporabniki 

sploh vedo, kaj coaching pomeni in kaj lahko od njega pričakujejo. Podobno je pri čustveni 

inteligenci. Je priljubljena le uporaba termina ali je pri ljudeh prisotno tudi zavedanje, kaj 

dejansko čustvena inteligenca je, na kaj vpliva in kako se je možno naučiti posameznih veščin 

čustvene inteligence? 

 

Zanimivo je, da je formalno izobraževanje učenje čustvene inteligence vedno puščalo ob 

strani in vse upe polagalo na razvoj inteligenčnega količnika. Zganilo se ni niti, ko je trg dela 

v razviti čustveni inteligenci začel prepoznavati večjo delovno učinkovitost in bolj razvite 

vodstvene sposobnosti. Kot vstopni pogoj za zasedbo delovnega mesta se poleg drugih 

kompetenc kandidata vse večkrat preverja ali meri tudi kandidatov čustveni količnik. 

Premaknilo pa se je v sektorju neformalnega izobraževanja, v katerem učenje čustvene 

inteligence predstavlja vir zaslužka marsikateremu posamezniku ali organizaciji. Tehnike 

učenja, ki jih ponujajo, so različne, prav tako rezultati, ki jih obljubljajo. Na tem mestu ne 

bomo sodili o njihovi ustreznosti, preverljivosti in učinkovitosti. Naš namen je, da podrobneje 

opišemo proces coachinga in raziščemo, ali je primerna tehnika učenja veščin čustvene 

inteligence. 

 

1.1 Namen 

 

V magistrski nalogi obravnavamo kognitivno-vedenjski coaching kot enega izmed možnih 

načinov uporabe tehnik kognitivno-vedenjske terapije izven klinične prakse za reševanje 

človekovih vsakodnevnih psiholoških težav in problemov. Za področje intervencije 

kognitivno-vedenjskega coachinga smo izbrali področje čustvene inteligence, ker številne 

raziskave kažejo, da so ljudje z višjim čustvenim količnikom bolj mentalno zdravi, imajo 

večje samospoštovanje, bolj učinkovito usmerjajo svoja čustva, razmišljanje in vedenje.  
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Magistrska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo opisali 

zgodovinski razvoj, faze, temeljne principe in tehnike kognitivno-vedenjske terapije, večino 

katerih uporablja tudi kognitivno-vedenjski coaching, le da nekatere poimenuje drugače. V 

nadaljevanju smo opisali aplikacije kognitivno-vedenjske terapije, s čimer smo želeli 

opozoriti na dejstvo, da kognitivno-vedenjska terapija ni uporabna zgolj v klinični praksi. 

Sledi del magistrske naloge, v katerem opisujemo nastanek in razvoj coachinga, njegove faze 

in principe z namenom, da prikažemo podobnost strukture procesov coachinga in 

psihoterapije. V nadaljevanju primerjamo coaching, svetovanje in psihoterapijo. Opozarjamo 

predvsem na različna polja uporabe posameznih pristopov in na različne okoliščine razvoja 

posameznega pristopa. V naslednjem poglavju teoretičnega dela naloge opišemo nastanek in 

razvoj kognitivno-vedenjskega coachinga kot ene izmed coaching modalitet. V tem delu 

predstavimo tudi različne modele, ki se uporabljajo v procesu kognitivno-vedenjskega 

coachinga.  Z opisom strukture, principov in tehnik kognitivno-vedenjskega coachinga želimo 

prikazati empirično preverljivost in znanstveno teoretično podlago te modalitete coachinga. V 

poglavju Čustvena inteligenca opišemo pojem čustvene inteligence, njegov nastanek in 

razvoj, predstavimo Golemanov in Bar-onov model čustvene inteligence in prednosti razvitih 

veščin čustvene inteligence. V nadaljevanju opišemo odnos med klientom in coachem kot 

faktorjem, ki bistveno vpliva na učinkovitost procesa kognitivno-vedenjskega coachinga. 

Izpostavimo možne načine uporabe tehnik kognitivno-vedenjskega coachinga za učenje 

veščin čustvene inteligence. Opozorimo na možne ovire njihovega učenja in pojasnimo 

pomen razvite čustvene inteligence coacha. V Empiričnem delu magistrske naloge z analizo 

podatkov, zbranih s polstrukturiranim intervjujem, preverimo učinkovitost procesa 

kognitivno-vedenjskega coachinga za učenje veščin čustvene inteligence, v katerega se je 

vključilo šest klientk.  

 

1.2 Cilj in raziskovalno vprašanje 

 

Cilj magistrske naloge je teoretično in empirično raziskati ali je kognitivno-vedenjski 

coaching učinkovit proces učenja veščin čustvene inteligence. Zanima nas, ali lahko klient v 

procesu kognitivno-vedenjskega coachinga čustvene inteligence s pomočjo coacha prepozna 

svoja nezdrava negativna čustva in jih zamenja z zdravimi negativnimi čustvi ter kako razvita 

čustven inteligenca pomaga razvijati racionalne vedenjske vzorce. 
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V ta namen smo v magistrski nalogi zastavili glavno raziskovalno vprašanje: »Kakšna je 

učinkovitost kognitivno-vedenjskega coachinga pri učenju in razvijanju čustvene 

inteligence?« 

 

Poleg glavnega raziskovalnega vprašanja smo zastavili še dve raziskovalni podvprašanji: 

- »Kako klient s pomočjo kognitivno-vedenjskega coachinga prepozna negativna 

nezdrava čustva in jih zamenja z zdravimi negativnimi čustvi?« in 

- »Kako razvita čustvena inteligenca pomaga razvijati racionalne vedenjske vzorce?« 

 

1.3 Predvidene metode raziskovanja 

 

V teoretičnem delu magistrske naloge s pomočjo deskriptivne metode opišemo kognitivno- 

vedenjsko terapijo, coaching, kognitivno-vedenjski coaching, modele čustvene inteligence in 

aplikacijo kognitivno-vedenjskega coachinga za učenje posameznih veščin čustvene 

inteligence po Bar-Onovem modelu. V empiričnem delu magistrske naloge z analizo 

rezultatov kvalitativnega raziskovanja - polstrukturiranega intervjuja - preverimo raziskovalno 

vprašanje in podvprašanji, ki se nanašajo na primernost in učinkovitost uporabe kognitivno- 

vedenjskega coachinga za učenje čustvene inteligence. 

 

2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Kognitivno-vedenjska terapija 

             

2.1.1 Zgodovinski pregled 

 

V času vzpona psihoanalize v Združenih državah Amerike in Veliki Britaniji jo je behaviorist 

John Watson v provokativnem zapisu označil za mentalizem. Zagovarjal je tezo, da notranjih 

aspektov človeka ni mogoče znanstveno preučevati. Predmet znanstvenega raziskovanja je 

lahko le človekovo vedenje. Kot začetek vedenjske terapije se pogosto omenja Watsonov 

eksperiment »mali Albert«, s katerim je Watson dokazal, da so človekovi strahovi naučeni 

čustveni odzivi. Naslednji pomemben prispevek k vedenjski terapiji je bila Wolpova uvedba 
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tehnike desenzitizacije v proces zdravljenja nevrotskih motenj. Zasluge za uvedbo termina 

vedenjska terapija pa mnogi pripisujejo Lazarusu (Dryden in Mytton 1999).  

 

V sredini petdesetih let dvajsetega stoletja sta prevladovali dve terapevtski smeri: psihoanaliza 

in behaviorizem. Oba pristopa sta bila deterministična. Zagovarjala sta, da je človekovo 

vedenje determinirano z nezavednim ali z dogodki iz okolja. Oba pristopa sta bila deležna 

veliko kritik, predvsem s strani humanistične psihologije. Maslov, ki je kot humanistični 

psiholog zagovarjal holistični pristop, je menil, da ima človek svobodno voljo, kreativnost in 

pozitivni potencial (Dryden in Mytton 1999). En od bolj znanih humanističnih pristopov, ki se 

uporablja še dandanes,  je Rogersov na človeka orientiran pristop. Carl Rogers je med drugim 

vpeljal termin »svetovanje« na področje reševanja psiholoških problemov. Leta 1930 je bil 

Rogers namreč postavljen pred dejstvo, da se se s psihoterapijo lahko ukvarjajo le zdravniki, 

zato je svojo terapijo poimenoval svetovanje in se tako izognil zakonskim omejitvam (Rector 

2010).  

 

Vedenjska terapija je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja postala zelo uspešna na področju 

zdravljenja fobij, obsesij in anksioznosti, za neuspešno pa se je izkazala pri zdravljenju 

depresije (Dryden in Mytton 1999).  

 

Odkar je Aaron T. Beck v šestdesetih letih prejšnjega stoletja vpeljal kognitivno terapijo v 

klinično psihologijo, se je do dandanašnjih dni uveljavila kot ena vodilnih terapij v obravnavi 

duševnih motenj (Beck 2011). Beckova kognitivna terapija je v samih začetkih veljala za 

psihoterapijo depresij (Pastrik 2007). Velik pomen imajo namreč Beckova prizadevanja 

razlage simptomov depresije na osnovi kognitivnih procesov kot pristranske interpretacije 

dogodkov, pripisanih negativnim predstavam o sebi, svetu in prihodnosti (kognitivna triada). 

Tovrsten koncept razlage simptomov depresije se loči od zgodnejše Freudove, ki vzrok 

depresije išče v potlačeni samosovražnosti. Ena bistvenih ločnic kognitivne terapije od 

psihoanalitičnega pristopa je, da Beck fokus zdravljenja postavi v sedanjost (Beck 2011). 

Poudarek Beckove kognitivne terapije je bil na notranjem dialogu, ki vpliva na človekova 

čustva in vedenje. Zaznal je, da se klienti vedno ne zavedajo svojega notranjega dialoga, 

vendar se ga lahko naučijo zaznati in spremeniti (Palmer in Williams 2013). 
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Kognitivna terapija izhaja iz kognitivne in socialne psihologije, drugih psihoterapevtskih 

pristopov in kognitivne znanosti. Močan pečat pa je pustila tudi grška stoična filozofija s 

konceptom, da človeka vznemirjajo pomeni, ki jih pripisuje dejstvom, in ne dejstva sama 

(Beck 2011; Pastrik 2007). Pomemben vpliv je imel tudi Kantov opis štirih zaporednih 

korakov od zaznave do akcije: Vidim tigra. Pomislim, da sem v nevarnosti. Prestrašim se. 

Zbežim (Palmer in Williams 2013, 320). 

 

Ob Aaronu T. Becku za pionirja kognitivne terapije štejemo tudi Alberta Ellisa, ki je 

raziskoval mehanizme čustvenih motenj. Ta raziskovanja je kasneje razvil v racionalno 

emocionalno vedenjsko terapijo (REVT). REVT temelji na deduktivnem sklepanju, pri 

katerem terapevt sklepa o klientovih miselnih napakah na podlagi izkušenj z drugimi klienti. 

Terapevt naj bi bil celo korak pred klientom in ga oskrboval s pomenom njegovih misli 

(Derubeis et al. 2010). Ta načela so sicer diametralno nasprotna načelom kognitivne terapije, 

ki zagovarja aktivno klientovo sodelovanje na več ravneh terapije. Pa vendar je eden 

pomembnejših Ellisovih prispevkov razvoju kognitivne terapije njegov ABC model, v 

katerem predpostavi, da neki aktivacijski dogodek (A) v posamezniku sproži miselne odzive 

(B), njihove posledice pa so čustvene in vedenjske (C). To je v osnovi kognitivni model, ki 

predpostavlja, da s spremembo kognitivnih procesov (misli), dosežemo spremembo v 

vedenju, kar se odraža tudi v čustvovanju. Zveza med kognitivnimi, vedenjskimi in 

čustvenimi procesi pa je tudi obratno sorazmerna. Ker pa se ti procesi ne dogajajo izolirano, 

temveč so umeščeni v neko okolje, je smiselno upoštevati tudi specifične vplive okolja na 

posameznika (Pastrik 2007). Izhodišče tega modela je Adlerjeva kognitivna teorija, ki 

predpostavlja, da človeka determinira pomen, ki ga pripisuje posamezni situaciji (Palmer in 

Williams 2013). 

 

Iz filozofskega vidika naj bi bila kognitivna terapija humanistična, eksploratorna, ker dela s 

konstrukti kot so mišljenje in občutki. Vedenjska terapija pa naj bi bila mehanistična, ker se 

ukvarja predvsem z okoljem kot glavnim dejavnikom človekovega vedenja (Beck 2011). 

Zgodnji behaviorizem je vključeval filozofijo asociativnega učenja, ki temelji na principih, da 

se človek uči skozi klasično Pavlovo in operativno Skinnerjevo pogojevanje (Palmer in 

Williams 2013). 
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Tehnike ene in druge terapije v praksi težko ločimo, saj se v terapevtskem procesu tesno 

prepletajo in individualno prilagajajo klientu. Tako vedenjski kot kognitivni pristop sta se 

zgodovinsko gledano najprej združila v vedenjsko terapijo, vendar se je ta kasneje zaradi 

močnega povezovanja tehnik obeh pristopov preimenovala v kognitivno-vedenjsko terapijo 

(Pajič 2001). 

 

Kognitivna terapija je poleg tehnik prispevala h kognitivno-vedenjski terapiji poudarek na 

pomenu misli, sodelovalni model terapije, klientovo prevzemanje odgovornosti za reševanje 

problemov in terapevtovo zaupanje klientovi pripovedi o pomenu misli (Derubeis et al. 2010). 

 

Leta 1979 so v Time magazinu zapisali, da je bilo na področju psihoterapije prepoznanih 200 

različnih modalitet. Leta 2010 se je to število povzpelo na 400. Toda le redke med njimi so se 

izkazale za tako učinkovite pri obravnavi in reševanju psiholoških težav človeka kot 

kognitivno-vedenjska terapija, ki je ena najbolj empirično preverjenih psihoterapevtskih 

pristopov (Rector 2010). 

 

2.1.2 Tri generacije kognitivno-vedenjske terapije 

 

Kognitivno-vedenjsko terapijo sestavljajo moderne terapije, ki so prve prave empirične 

psihoterapije. Psihološke teorije, kot osnove teh terapij, so osnovane na znanstvenih 

raziskavah. Prav tako so znanstveno potrjeni tudi rezultati uporabe teh terapij (Dobson in 

Dozois 2010). 

 

V štiridesetih letih prejšnjega stoletja so se pojavile prve potrebe po kratki in predvsem 

učinkoviti terapiji za zdravljenje anksioznosti in depresije pri vojakih, ki so se vračali iz 

vojnih področij. V teh okoliščinah se je kot prva generacija kognitivno-vedenjske terapije 

uveljavila vedenjska terapija (Dobson in Dozois 2010). 

 

Druga generacija kognitivno-vedenjske terapije, poimenovana tudi kognitivna revolucija, se je 

pojavila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja z empiričnimi raziskavami človekove kognicije  

in njenim vplivom na človekova čustva in vedenje. K razvoju druge generacije sta pripomogla 

tudi socialna psihologija, ki je osvetlila razumevanje kompleksnosti človekovih interakcij in 

razmišljanja, in razvoj računalniške znanosti. Poznavanje delovanja računalniških programov 
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je nudilo odlično analogijo za prepoznavanje programiranega delovanja človekovih možganov 

in njegovega vedenja (Dobson in Dozois 2010).  

 

Tretja generacija kognitivno-vedenjske terapije, ki se je začela uveljavljati s koncem 

prejšnjega stoletja, je ohranila vse prvine prvih dveh generacij. V zahodnjaški način 

razmišljanja je začela uvajati tudi sprejemanje in čuječnost, izraziti vzhodnjaški vrlini 

razmišljanja. Terapevti tretje generacije dajejo večji poudarek načinu razmišljanja (kako) kot 

pa vsebini razmišljanja (kaj) (Dobson in Dozois 2010). 

 

Vidnejše modalitete tretje generacije kognitivno-vedenjske terapije so terapija sprejetosti in 

obveznosti (ACT), kognitivna terapija čuječnosti (MBCT), dialektična vedenjska terapija 

(DBT), vedenjska aktivacija (BA), funkcionalna analitična psihoterapija (FAP), integrativna 

partnerska terapija (ICT) (Dobson in Dozois 2010). 

 

2.1.3 Osnovni principi 

 

Osnovni koncept kognitivno-vedenjske terapije, ki deluje po desetih osnovnih principih, 

naštetih v nadaljevanju, je torej, da na procese človekovega občutenja, čustvovanja in vedenja 

vpliva njegovo razumevanje situacije na podlagi lastnih zaznav in interpretacij, sprememba 

kateregakoli od procesov pa vodi v spremembo ostalih procesov.  

Deset osnovnih principov kognitivno-vedenjske terapije: 

- nenehna konceptualizacija primera, 

- močan terapevtski odnos, 

- sodelovanje in aktivno vključevanje klienta, 

- terapija je osredotočena na problem, usmerjena je k ciljem, 

- terapija je praviloma usmerjena v sedanjost, 

- terapevt izobražuje klienta, 

- terapevtska srečanja so strukturirana, 

- število terapevtskih srečanj naj bo čim manjše, 

- kognitivno-vedenjski terapevt uporablja veliko različnih tehnik za spremembo 

mišljenja, razpoloženja in vedenja klienta, 

- terapevt uči klienta prepoznave, ocene in odziva na njegove nefunkcionalne misli in 

prepričanja (Beck 2011). 



Rakovec, Primož. 2015. »Kognitivno-vedenjski coaching čustvene inteligence.« Magistrska naloga študijskega 

programa druge stopnje., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

8 

 

Kognitivno-vedenjska terapija je pogovorna terapija, ki temelji na sokratskem postavljanju 

vprašanj, aktivnem poslušanju in vživljanju v klienta. Osredotoča se na iskanje negativnih 

avtomatskih misli, miselnih izkrivljanj, predpostavljenih domnev in pravil in jedrnih 

prepričanj oziroma shem. V naslednji fazi pa sledi iskanje alternativnih misli, spreminjanje 

predpostavljenih domnev in pravil ter jedrnih prepričanj. Osnova kognitivno-vedenjske 

terapije so kognitivne in vedenjske tehnike (Persons 1989). S tretjo generacijo kognitivno- 

vedenjske terapije pa so veliko težo v terapiji pridobile tudi sprostitvene tehnike in čuječnost. 

 

Posebnost kognitivno-vedenjske terapije so domače naloge, ki klientu  povečajo občutek 

samoučinkovitosti. Klient z izdelavo domačih nalog ponavlja osvojena znanja, kar ga navaja 

na uporabo kognitivno-vedenjskih tehnik tudi po formalnem zaključku terapije. Tako ima 

klient po zaključku terapevtskih srečanj, katerih število naj bi bilo čim manjše, možnost 

postati terapevt samemu sebi. 

 

2.1.4 Faze kognitivno vedenjske-terapije 

 

Kognitivno-vedenjska terapija je strukturirana. Razdeljena je na tri faze:  

- začetek terapije, 

- srednja faza, 

- sklepna faza (Derubeis et al. 2010). 

 

Vsaka izmed faz sledi točno določenim ciljem. V prvi fazi, na začetku terapije, morata 

terapevt in klient vzpostaviti dober stik oziroma odnos, sledi ocena klienta z BDI in/ali BAI 

vprašalnikoma (testa depresivnosti in anksioznosti) in intervjujem. Na podlagi tako 

pridobljenih informacij terapevt izdela začetno konceptualizacijo klientovih težav in 

terapevtski načrt. Pri izdelavi obeh sodeluje tudi klient. Že v prvi fazi se začne izobraževanje 

klienta. Terapevt in klient morata namreč razviti skupno razumevanje kognitivnega modela, ki 

ga bosta uporabljala skozi terapijo. Razlaga je lahko ustna, v obliki »domačega branja« ali 

kombinacija obeh. Izobraževalni postopek se ohrani skozi celoten proces terapije (Derubeis et 

al. 2010; Pastrik 2007). V srednji fazi kognitivno-vedenjske terapije terapevt in klient 

sodelovalno sledita zastavljenim ciljem z uporabo kognitivnih in vedenjskih tehnik. Skladno z 

osnovnimi principi tretje generacije kognitivno-vedenjske terapije za čim učinkovitejše 

doseganje cilja terapevt kognitivnim in vedenjskim dodaja tudi druge psihoterapevtske in 
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sprostitvene tehnike. Zato mora biti terapevt dober strateg, da izbere tehnike, ki so za klienta 

najučinkovitejše (Knapp in Beck 2008). V sklepni fazi terapije je poudarek na pregledu 

doseženih rezultatov, pogledu v prihodnost z namenom uvida kje in kdaj se klientu lahko 

pojavijo podobne težave. Pomemben poudarek je tudi na preprečitvi relapsa. V ta namen 

terapevt daje klientu domače naloge, ki jih skupno pregledata v prvi fazi naslednje terapije 

(Derubeis et al. 2010). 

 

2.1.5 Tehnike kognitivno-vedenjske terapije 
 

Kognitivno-vedenjska terapija nudi nabor številnih kognitivnih in vedenjskih tehnik reševanja 

človekovih psiholoških težav. Bistvo uporabe teh tehnik je, da jih terapevt prilagaja klientu. 

Tehnike se lahko med seboj kombinirajo in po potrebi tudi smiselno modificirajo. Pomembno 

je, da se klient skozi uporabo različnih tehnik nauči prepoznavati svoje negativne misli, 

predpostavljene domneve in pravila ter jedrna prepričanja in jih nadomestiti z zanj bolj 

funkcionalnimi. Skozi uporabo kognitivno-vedenjskih tehnik se klient nauči tudi prepoznave 

in kontrole svojega čustvovanja, ki je obratno sorazmerno povezano z njegovim kognitivnim 

modelom.  

 

Terapevtu in klientu so v pomoč naslednje kognitivne tehnike: 

- Identifikacija negativnih avtomatskih misli (NAM) in disfunkcionalnih prepričanj, ki v 

klientu budijo negativne avtomatske misli. Običajno so spontane, nezavedne, hitre, 

katastrofične, verjetne in težko izključljive. Z vajo in učenjem jih klient lahko zaznava 

in identificira. Obstaja več načinov identifikacije NAM: 

- Opazovanje čustvenih sprememb med terapijo je tehnika, ko terapevt z vprašanjem: 

»Katera misel se vam je pravkar porodila?« klientu med terapijo poizkuša pomagati 

identificirati NAM. To vprašanje je na mestu, ko terapevt pri klientu opazi čustveno 

spremembo (verbalno ali neverbalno) ali kadar klient na hitro spremeni temo 

pogovora. V primerih, ko klient NAM ne najde, terapevt poskuša stopnjevati njegovo 

trenutno čustvo, da bi tako lažje prišel do NAM. 

- S tehniko »Najslabše možne posledice« terapevt pomaga klientu identificirati NAM z 

vprašanjem: »Kaj najslabšega bi se lahko pripetilo, če (nadaljevanje stavka je odvisno 

od situacije, v kateri je uporabljen)?«. Klientov odgovor na to vprašanje predstavlja 

njegovo NAM. 
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- Pripovedovanje konkretnega dogodka je tehnika usmerjanja klienta k čim 

podrobnejšemu opisovanju konkretnega težavnega dogodka. Ker na površje pogosteje 

pride najprej čustvo, terapevt s podvprašanji spodbuja klienta, da se osredotoči na 

čustva. Po prepoznanih čustvih išče povezavo med NAM in čustvom. 

- Beleženje negativnih avtomatskih misli v dnevnik. Standardno so v dnevniku zajete 

rubrike: datum, situacija, čustvo, NAM, vedenje. Tem rubrikam lahko terapevt in 

klient dodajata še druge rubrike, ki so primerne za obravnavo specifičnih NAM pri 

posameznih psiholoških težavah. 

- Izpostavljanje je tehnika aktivacije klientovega strahu v simuliranih ali realnih 

situacijah. Namen aktiviranja klientovih čustev je dostopanje do njegovih NAM.  

- Spraševanje po podobah služi identifikaciji NAM s predstavljanjem negativnih podob 

težavne situacije. Tehnika povzroči čustvene spremembe v klientu. Klient tako kot v 

tehniki pripovedovanja konkretnega dogodka po prepoznanih čustvih išče povezavo 

med čustvom in NAM. 

- Igranje vlog  je podobno tehniki izpostavljanja. Prednost tehnike igranja vlog je v tem, 

da lahko terapevt  spreminja in vpliva na povzročitelje čustev in s tem klientu olajša 

dostop do NAM. Dodatna prednost igranja vlog je v tem, da se ne dogaja in vivo in 

tako za klienta predstavlja varno okolje. 

- Avdio – video povratna informacija je tehnika snemanja terapevtskih srečanj, ki 

omogoča vnovičen pregled ali poslušanje terapevtskega srečanja. Terapevt posnetek 

ustavi na mestih, kjer zazna klientove čustvene spremembe. Z dodatnimi vprašanji 

terapevt klientu omogoči zaznavanje NAM. 

- V tehniki manipuliranja z obrambnim vedenjem je terapevtova naloga, da klienta med 

pogovorom spodbudi k izvajanju obrambnega vedenja, kar klientu omogoči jasnejše 

izražanje NAM (Pastrik 2004, 2007). 

 

Po uspešni prepoznavi klientovih negativnih avtomatskih misli sledi njihovo nadomeščanje z 

alternativnimi, za klienta bolj funkcionalnimi mislimi: 

- Izpraševanje dokazov je tehnika postavljanja vprašanj o dokazih, ki podpirajo 

klientove NAM in bazična prepričanja. 

- Videnje nasprotnih dokazov je klientovo opisovanje najslabšega, najboljšega in 

najverjetnejšega, kar bi se lahko zgodilo v situaciji, ki ga straši.  
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- Beleženje miselnih distorzij je logično nadaljevanje tehnike beleženja negativnih 

avtomatskih misli. Standardnim rubrikam dnevnika so dodane še tri rubrike beleženja: 

stopnja prepričanja v NAM, stopnja prepričanja v alternativno rešitev (oboje na primer 

na skali od 0 do 100) in zaznavanje miselnih distorzij, kot so vse ali nič mišljenje, 

katastrofiziranje, nepoštene primerjave... 

- Uporaba racionalnega odgovora je sestavni del tehnike beleženja negativnih 

avtomatskih misli. Klient beleži racionalne odgovore na NAM. Racionalne odgovore 

in dokaze, ki te odgovore podpirajo, klient lahko beleži tudi na kartice, ki jih ima 

vedno pri roki. 

- Dobra opredelitev in operacionalizacija pomena predstavlja terapevtovo zastavljanje 

vprašanj, s katerimi klienta  spodbudi, da ponovno razmisli o izrečenem.  

- Analiza stroškov in koristi je tehnika ocenjevanja prednosti in pomanjkljivosti 

izbranega prepričanja ali vedenja. Seštevek prednosti in pomanjkljivosti, zabeleženih v 

dveh stolpcih, predstavlja oceno koristnosti oziroma smiselnosti vztrajanja na 

izbranem prepričanju ali vedenju. 

- Krožni diagram je pojasnjevalna tehnika klientovih katastrofičnih razlag določenega 

dogodka. Terapevt zbere čim več potencialnih pojasnil konkretnega dogodka. Klientu 

podaja pojasnila, vrisana v krožni diagram; manj katastrofična pojasnila sledijo bolj 

katastrofičnim. Tako pojasnjevalne tehnike zmanjšajo klientove katastrofične ocene 

dogodka. 

- S tehniko kontinuuma klient na skali od 0 do 100 ocenjuje svoja prepričanja ali 

razpoloženja. Namen tehnike je klientov uvid, da so razpoloženja lahko različna in da 

obstajajo tudi srednje vrednosti vedenj, ne samo skrajnosti, kot na primer pri vse ali 

nič mišljenju. 

- Tehnika argument in protiargumenti je poimenovana tudi racionalno-emocionalna igra 

vlog. Klient in terapevt se izmenjavata v iskanju in opisovanju nasprotnih argumentov 

klientove NAM. Terapevt in klient opisujeta nasprotne argumente v prvi osebi ednine. 

- Tehnika ekstremnih kontrastov klientu omogoča primerjavo z osebo, ki ima večje 

težave kot klient. Oseba je lahko resnična ali izmišljena. 

- Tehnika vertikalnih puščic, poimenovana tudi tehnika sestopanja, s katero klient in 

terapevt prideta do sheme jedrnih prepričanj, domnev in pravil. Tehnika temelji na 

terapevtovem postavljanju vedno novih in novih vprašanj na podlagi klientovih 
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odgovorov. S tehniko sestopanja klient in terapevt ponastavita dobljeno shemo, kar 

pomeni, da ustvarjata spremembo nepravilnih zvez med nivoji sheme. 

- Uporaba drugih kot »vzor« za spreminjanje prepričanj - klientu ocenjevanje drugih 

pomaga opažati neskladje med tem, kar meni, da je resnično zanj in za druge osebe. 

- Historični test prepričanj klientu omogoča, da  s terapevtovo pomočjo poišče dokaze, 

ki nasprotujejo jedrnim prepričanjem v posameznih obdobjih njegovega življenja. V 

tej tehniki klient redefinira prepričanja in naredi povzetek posameznih življenjskih 

obdobij. 

- Rekonstrukcija zgodnjih spominov je igra vlog, s katero klient reinterpretira zgodnje 

dogodke, ki so povezani s situacijo v sedanjosti, ki jo klient interpretira kot težavno. 

Za izvedbo te tehnike terapevt poleg igre vlog uporablja še sokratska vprašanja, 

spraševanje po podobah in dialog. 

- Izobraževanje je tehnika spreminjanja klientovih prepričanj z uporabo ustnega ali 

pisnega informiranja klienta na tistih področjih, kjer klientu primanjkuje znanja ali 

razumevanja. 

- Trajna prezentacija kognitivnega modela je razlaganje in pojasnjevanje kognitivnega 

modela klientu skozi vsa terapevtska srečanja.  

- Vedenjski eksperiment omogoča  doseganje sprememb prepričanj v miselnih procesih, 

ki povzročajo stisko. Vedenjski eksperiment se izvaja v varovanem okolju.   

- Cilj tehnike reševanja problemov je, da se klient usposobi za reševanje možnih 

problemov v prihodnosti. Terapevt klienta uči, kako naj izbere problem, ga dobro 

formulira, izbere več možnih rešitev problema, kako naj se odloči o najboljši rešitvi in 

kako naj ustrezno preveri izbrano rešitev (Pastrik 2004, 2007).  

- Ugotavljanje prednosti in pomanjkljivosti skrbi je tehnika v osnovi podobna analizi 

stroškov in koristi. Klient in terapevt ocenjujeta prednosti in pomanjkljivosti skrbi. 

Ocena pokaže klientov odnos do skrbi, ali ga skrbi usmerjajo k zastavljenemu cilju ali 

proč od cilja. Pri oceni misli je terapevtu in klientu v pomoč metakognitivni vprašalnik 

za beleženje prepričanj in misli.  

- S tehniko testiranja negativnih predpostavk in predvidevanj terapevt klienta spodbuja, 

da svoje skrbi izrazi kot predpostavke o realnih dogodkih. Terapevt klienta v 

pogovoru spodbuja, da oblikuje jasne predpostavke, ki morajo biti opisane čim 

konkretneje (kaj in kdaj se bo zgodilo). V nadaljevanju je potrebno testirati verjetnost 

tako oblikovane predpostavke v prihodnosti (Toš Koren 2007). 
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Naslednji logični nivo poteka kognitivno-vedenjske terapije je obravnava jedrnih 

prepričanj oziroma shem. Terapevtu in klientu so pri delu z jedrnimi prepričanji v pomoč 

naslednje tehnike: 

- Identificiranje sheme je možno z vertikalnim sestopanjem ali opazovanjem skladnosti 

klientovega videnja sebe ali drugih. V tem primeru terapevt lahko opazi klientovo 

stalno opisovanje svojih negativnih lastnosti. Priročni orodji za ugotavljanje shem sta 

metakognitivni vprašalnik in vodnik za razumevanje shem. Vodnik pojasnjuje, kaj so 

sheme, kako nastajajo, kako kompenziramo sheme, kako se izogibamo soočenju s 

shemo in kako pri tem pomaga terapija. 

- V tehniko izzivanja sheme terapevt lahko vključi različne kognitivne in vedenjske 

tehnike. Terapevt naredi izbor tehnik glede na njihovo ustrezanje klientu (razlikovanje 

misli od dejstev, oceno stopnje čustev in stopnje prepričanja v misel, iskanje različnih 

možnosti pri določenem prepričanju, opredelitev izkrivljanja v mišljenju, sestopanje, 

preračunavanje možnosti v sekvencah, ugibanje negativne misli, opredelitev pojmov, 

analizo pomanjkljivosti in prednosti, raziskovanje dokazov, raziskovanje kakovosti 

dokazov, obrambo, igranje vlog – obeh strani misli, razlikovanje vedenja od osebe, 

raziskovanje različic vedenja v različnih situacijah, uporabo vedenja pri reševanju 

negativnih misli). Namen uporabe teh tehnik je spreminjanje klientove negativne 

sheme. 

- Cilj tehnike razvijanja pozitivnejše sheme je oblikovanje nove, pozitivne sheme, ki je 

večstranska in fleksibilna. V tej tehniki terapevt klienta spodbuja k razmisleku o 

učinkih izbrane pozitivne sheme v prihodnosti. Za podpiranje nove sheme so 

pomembni pregled prednosti in pomanjkljivosti nove sheme, dokazi, ki jo podpirajo, 

uporaba tehnike dvojnih meril in igra vlog. 

- Bistvo tehnike mindfulness miselnih dogodkov je zavedanje pojavljajočih se misli. Z 

mindfulness meditacijo klient spreminja odnos do NAM, ob čemer velja predpostavka, 

da misli niso realnost, temveč so dogodki v njegovi duševnosti. Pri tej tehniki klient na 

začetku usmeri pozornost na dihanje, v nadaljevanju pa pozornost preusmeri na 

dogajanje v svojih mislih. Misli, ki se pojavljajo same od sebe, opazuje z distance. 

(Toš Koren 2007). 

- Tehnika samoinštrukcij je pogosto kombinirana s tehnikami samoopazovanja. 

Terapevt klienta usmerja k opazovanju lastnih stanj, njihovem povezovanju z 

obstoječimi čustvenimi stanji, prepoznavanju tipičnih situacij, ki vzbujajo negativna 
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čustva in NAM, ter k uporabi samoinštrukcij v smislu podajanja samonavodil, ki 

zavirajo negativno mišljenje. S to tehniko klient razvije zavestno in nadzorovano 

uporabo notranjega govora pri sistematičnem reševanju problemov (Pajič 2001). 

- S tehniko reševanja problemov terapevt uči klienta sistematičnega pristopa k reševanju 

problemov. Problem je potrebno prepoznati, definirati in formulirati. Klient se mora 

osredotočiti na več možnih rešitev problema, predvideti posledice posameznih možnih 

rešitev. Terapevt klienta spodbuja, da sam poišče najboljšo možno rešitev in jo tudi 

preveri (Pajič 2001).  

- Sokratska vprašanja pomagajo klientu pogledati na svoja popačena prepričanja iz nove 

perspektive. Vprašanja te vrste so odprta. Umetnost postavljanja tovrstnih vprašanj je 

vodenje klienta v smer, ki jo želi terapevt, in hkratno dopuščanje prostih asociacij. 

Sokratska vprašanja spodbujajo klienta k razmišljanju o problemu in njegovi rešitvi. 

Terapevt ne podaja vrednostnih sodb o klientovem razmišljanju (Derubeis et al. 2010). 

Sokratska vprašanja mnogi avtorji označujejo tudi kot vodeno raziskovanje, ki klienta   

vodi k uvidu njegovega izkrivljenega mišljenja (Knapp in Beck 2008). 

- Domače naloge klientu omogočajo, da uporablja kognitivne in vedenjske tehnike med 

dvema terapevtskima srečanjema. Klient z izdelavo domačih nalog ponavlja osvojena 

znanja, kar ga navaja na to, da sčasoma lahko postane terapevt samemu sebi (Pastrik, 

2007). 

Vedenjske tehnike v kognitivno-vedenjski terapiji se delijo na dve skupini – tehnike, ki 

temeljijo na principih operantnega pogojevanja, in tehnike, ki izvirajo iz klasičnega 

pogojevanja. Vendar se vedenjske tehnike pogosto medsebojno prepletajo, posamezne tehnike 

so lahko sestavljene tako iz principov operantnega kot klasičnega pogojevanja. Najznačilnejše 

vedenjske tehnike, ki se uporabljajo v kognitivno-vedenjski terapiji, so: 

- Pozitivno ojačevanje je tehnika, v kateri nekemu vedenju sledi ojačevalec oziroma 

nagrada, ki poveča verjetnost, da bo klient to vedenje v prihodnosti ponavljal.  

- Tehnika ugašanja je primerna za zmanjševanje določenega klientovega vedenja. Gre 

za postopen umik ojačevalca vedenja, s tem pa se postopoma zmanjša tudi verjetnost 

ponavljanja vedenja. 

- Pri tehniki postopnega približevanja ali oblikovanja gre za učenje novih vedenj, ki v 

preteklosti pri klientu še niso bila prisotna. Novo vedenje se razvije postopoma z 

podkrepljevanjem posameznih osvojenih stopenj novega vedenja. 
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- V tehniki utrjevanja vedenja skozi občasno podkrepljevanje se vedenje podkrepljuje 

po določeni frekvenci in/ali času vedenja. 

- Tehnika stimulusne kontrole skuša znotraj ABC modela na vedenje vplivati s strani 

antecedenta oziroma stimulusa. 

- Smisel tehnike stimulusnega diskriminatornega učenja je, da terapevt s stimulusi 

poskuša vplivati na vedenje, za katero klient na osnovi izkušenj ve, da bo verjetno 

podkrepljeno. 

- Tehnika oblikovanja novih vedenj z verižnim povezovanjem je delitev vedenja na več 

manjših, jasno ločenih, korakov. V takšni verigi stimulusov in odgovorov so vsi 

odgovori razen zadnjega, tudi stimulusi za naslednji odgovor v verigi. S ponavljanjem 

povezav posameznih korakov klient postopoma osvoji celotno želeno vedenje. 

- Tehnika izločanja neprimernega, neželenega vedenja s kaznovanjem. Kazni so lahko 

različne, od fizične kazni, prepovedi, osamitve in plačila kazni. O primernosti 

posameznih kazni znotraj terapije je bilo veliko diskusij, za najprimernejšo se je 

izkazalo plačilo kazni, ki se navezuje na tehniko žetoniranja. 

- Tehnika žetoniranja je tehnika nagrajevanja želenega vedenja z uporabo posrednih 

ojačevalcev, žetonov. Klient si lahko za želena vedenja prisluži žetone, v primeru 

neželenih vedenj pa jih izgubi oziroma plača kazen. 

- Tehnika samokontrole se uporablja za samokontrolo preveč izraženega ekscesnega 

vedenja in za samokontrolo premalo izraženih vedenj. Za povečanje samokontrole 

morata terapevt in klient opredeliti problem in določiti cilje, ki morajo biti konkretni 

in merljivi. Klient se mora sebi ali drugim zavezati za spremembo in beležiti neželeno 

ali želeno vedenje. Sledi načrtovanje in udejanjanje programa samokontrole in v 

sklepni fazi še skrb za preprečevanje relapsov. 

- Tehnika načrtovanja aktivnosti je tehnika časovnega načrtovanja aktivnosti, ki poveča 

občutek samokontrole. 

- Trening socialnih veščin vključuje različne vedenjske tehnike, predvsem pa 

modeliranje in igro vlog. S treningom socialnih veščin se klient uči vsebin izrečenega 

sporočila v interakciji in načina njegovega posredovanja. 

- Trening asertivnosti klientu omogoči, da se nauči izraziti in postaviti zase na način, ki 

je primeren zanj in za okolico. 

- Tehnika klasičnega pogojevanja predpostavlja, da določen stimulus samodejno izzove 

določen odgovor klientovega vedenja brez predhodnega učenja. 



Rakovec, Primož. 2015. »Kognitivno-vedenjski coaching čustvene inteligence.« Magistrska naloga študijskega 

programa druge stopnje., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

16 

 

- Pri tehniki ugašanja pri klasičnem pogojevanju klient in terapevt razdružujeta 

povezavo med pogojnim in brezpogojnim dražljajem. 

- Tehnika modeliranja je tehnika učenja na podlagi opazovanja vzora ali modela. 

Tovrstno učenje vedenja lahko poteka tudi samo s pomočjo opazovanja, brez 

ponavljanja vedenja in na nezavedni ravni. 

- Tehnika izpostavljanja vključuje soočanje klienta s situacijami, v katerih je v 

preteklosti doživljal strah in se jim izogibal. Terapevt največkrat uporabi postopno 

izpostavljanje, pri katerem se klient postopoma sooča s posameznimi situacijami glede 

na njihovo težavnost. 

- Sistematična desenzitizacija je tehnika postopnega izpostavljanja z vključevanjem 

vedenja, ki je nasprotno doživljanju strahu. 

- Tudi tehnika preplavljanja je ena izmed tehnik izpostavljanja. V tej tehniki se klient 

takoj sooči s situacijo, ki izziva njegov največji strah. V tej situaciji mora klient 

vztrajati tako dolgo, da se strah zmanjša.  

- Tehnika vedenjske izmenjave je primerna pri obravnavi medosebnih interakcij, 

največkrat pri obravnavi partnerskih zvez. V tej tehniki si partnerja izmenjujeta 

vedenja, s katerimi drug drugemu vzbujata občutek zadovoljstva. 

- Vedenjski eksperiment je tehnika za testiranje veljavnosti negativnih avtomatskih 

misli in prepričanj klienta. 

- Tehnike relaksacije pri klientu povečujejo samokontrolo nad motečimi fiziološkimi 

simptomi napetosti, povečujejo dostopnost pozitivnih informacij v spominu in 

pomagajo klientu, da lažje najde alternative za negativne avtomatske misli. 

- Z metodo biofeedbacka se klient uči vpliva na fiziološke reakcije v svojem telesu 

(Križnik Novšak 2007). 

 

Vse naštete tehnike se uporabljajo v kombinaciji. Terapevt praviloma uporablja kombinacijo 

kognitivnih, vedenjskih in doživljajskih tehnik. Vse naštete tehnike kognitivno-vedenjske 

terapije predpostavljajo, da jih klient razume in sodeluje v procesu terapije. Nekateri avtorji 

celo menijo, da terapevtski odnos nekoliko spominja na znanstveno raziskovanje, kjer 

terapevt in klient testirata nove domneve (Pastrik 2007). Testiranje novih domnev se lahko 

omejuje le na področje duševnih motenj, ali pa se razširi tudi na področje človekovih 

vsakodnevnih težav in problemov. 
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2.1.6 Aplikacije kognitivno-vedenjske terapije 

 

Kognitivno-vedenjska terapija je bila na začetku omejena na klinično prakso in je bila tako v 

domeni zdravnikov in psihologov. Z leti je sledilo spoznanje, da če so tehnike-kognitivno 

vedenjske terapije znanstveno preverljivo tako učinkovite pri zdravljenju in lajšanju 

simptomov duševnih motenj, kot sta depresija in anksioznost, jih je smiselno prenašati tudi 

izven klinične prakse. V enaindvajsetem stoletju ni več prostora za ekskluzivizem, ki ga žal še 

vedno zagovarjajo različne stanovske organizacije tudi v našem ožjem okolju. Evropska zveza 

za kognitivno vedenjsko-terapijo se je tega zavedla in nudi možnost učenja kognitivno- 

vedenjske terapije med drugim tudi socialnim delavcem in svetovalcem. Tako se kognitivno- 

vedenjska terapija lahko približa širšim množicam in različnim populacijam. Uporabnost 

kognitivno-vedenjske terapije je poleg kurativne vsekakor tudi preventivna.  

 

Tehnike kognitivno-vedenjske terapije se vse pogosteje uporabljajo v različnih oblikah 

svetovanja in coachinga za reševanje vsakodnevnih psiholoških težav človeka: obravnava 

nezdravih negativnih čustev, premagovanje odlašanja, asertivnost, upravljanje s časom, 

vztrajanje pri reševanju problemov, konstruktivno sprejemanje kritike, sprejemanje 

odločitev... (Neenan in Dryden 2002). 

 

Tehnike kognitivno-vedenjske terapije je možno aplicirati na številna področja: na človekovo 

osebnostno rast, področje vzgoje in izobraževanja in poslovno področje. V fazi preventive je 

kognitivno-vedenjski model možno uporabljati kot psiho-edukativno metodo, s katero človek 

lahko zaznava in bolje razume svoje kognitivne modele, čustvovanje in vedenje. Zaznavanje 

in razumevanje kognicij, čustvovanja in vedenja človeka pa sta osnova za iskanje in učenje 

novih učinkovitejših modelov mišljenja, čustvovanja in vedenja, ki olajšajo vsakodnevno 

človekovo delovanje in povečujejo njegovo učinkovitost. 

 

Eno od tovrstnih oblik učenja predstavlja tudi proces coachinga. 
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2.2 Coaching 

 

2.2.1 Kaj je coaching? 

 

Izvor besede »coaching« najdemo v anglo-saksonski besedi za poimenovanje kočije in stari 

francoski besedi »coche«, današnji »cocher«, ki pomeni kočijaž. Izvor besede »coaching« se 

nanaša tudi na srednjeveško mesto Kocs. V tem madžarskem mestu so izdelovali kočije, ki so 

bile po vsej Evropi prepoznane kot najbolj udobno in hitro prevozno sredstvo tistega časa. 

Hitra in udobna pot iz trenutnega v želeno stanje pa je tudi ena osnovnih definicij coachinga, 

ki se je začel oblikovati v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja (O'Connor 2007). 

 

V Sloveniji ustreznega prevoda besede coaching še vedno nimamo. V stroki in tudi med 

uporabniki se je že uveljavila angleška različica, zato bo verjetno poslovenjeni izraz, če in ko 

ga dobimo, zelo težko nadomestil angleškega. Enako velja za besedo coach, izvajalca procesa 

coachinga. Nasprotno pa je z besedo coachee, ki označuje uporabnika coachinga, kot sinonim 

za to besedo najpogosteje uporabljamo besede klient, uporabnik in svetovanec. 

 

Veliko definicij coachinga se je osredotočalo na to, kaj coaching ni. Passmore in Fillery 

Travis sta leta 2011 definirala coaching kot na prihodnost orientiran sokratski dialog med 

coachem in klientom. V dialogu coach uporablja odprta vprašanja, povzemanje in refleksijo z 

namenom stimuliranja samozavedanja in  osebne odgovornosti klienta (Passmore, Peterson in 

Friere 2013, 3). 

 

V osnovi je coaching zelo enostaven proces, ki je ciljno usmerjen k razvoju in razširjanju 

klientovih trenutnih zmožnosti tako da mu pomaga: 

- prepoznati želene rezultate, 

- postavljati konkretne cilje, 

- s prepoznavanjem moči in gradnjo samoučinkovitosti krepiti motivacijo, 

- prepoznati vire in oblikovati konkretne načrte, 

- nadzorovati in oblikovati napredek k ciljem, 

- spreminjati načrte glede na dobljene povratne informacije (Grant 2013, 16). 
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Leta 1974 je Timothy Gallwey izdal knjigo The Inner Game of Tennis, v kateri je zapisal, da 

se igralec tenisa vedno bori proti dvema nasprotnikoma, dejanskem nasprotniku in notranjem 

nasprotniku, s katerim igra igro v svojih mislih, pri čemer je veliko lažje premagati 

dejanskega kot notranjega. Notranji nasprotnik ima nabor številnih tehnik (negativne misli, 

strah, dvom, motena pozornost, negativni notranji samogovor...), ki igralcu tenisa 

onemogočajo igro na najučinkovitejši ravni. Gallweyeva knjiga, ki je združevala elemente 

humanistične psihologije, športne psihologije, budistične filozofije in programiranja 

človekovega nezavednega, je bila začetek coachinga, kot ga poznamo danes. Coaching je 

opisal kot umetnost ustvarjanja okoliščin, ki olajšajo proces uspešnega napredovanja k 

želenim ciljem. (O'Connor 2007). 

Na razvoj coachinga sta močno vplivala še Werner Erhard in Thomas Leonard, ki sta uvedla 

individualni coaching. Za širitev coachinga v Evropo pa pa je zaslužen Whitmore, ki je leta 

1992 izdal knjigo Coaching for Performance. 

 

Coaching je integrativna metoda, ki črpa iz humanistične psihologije, vzhodne filozofije, 

konstruktivizma in jezikovnih študij. Coaching kot holistična metoda, se zgleduje po 

humanistični psihologiji, ki človeka obravnava kot celoto in daje velik poudarek naslednjim 

principom: 

 način kako človek zaznava samega sebe je veljaven psihološki vidik, 

 optimistični pogled na človekovo naravo, človek si želi samoaktualizacije, 

 vsak človek je edinstvena celota, 

 vsak človek ima možnost izbire (O'Connor 2007, 34). 

 

Veliko priznanih humanističnih psihologov, med njimi tudi Maslow, Skinner in Rogers, je 

vodilo delavnice na inštitutu Esalen v Kaliforniji, ki je bil v sedemdesetih letih prejšnjega 

stoletja središče humanistične psihologije in multidisciplinarnih študij. Z inštitutom je 

sodeloval tudi Erhard, ki je s sodelavci izoblikoval ontološki coaching, pri tem pa se je najbolj 

zgledoval prav po znanstvenem delu Maslowa in Rogersa (O'Connor 2007).  

 

Velik pečat na nastanek coachinga je pustila tudi vzhodna filozofija. Zlasti notranji pogled in 

iskanje odgovorov znotraj sebe sta bili tehniki, ki sta bili diametralno nasprotni 

zahodnjaškemu načinu razmišljanja, s strani razvijalcev metode coachiga pa sprejeti z velikim 

navdušenjem. Naslednji gradnik so bili elementi konstruktivistične filozofije. Coaching je po 
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konstruktivizmu prevzel idejo, da je zunanji svet le človeški konstrukt. Človek raziskuje in 

daje pomen zunanjemu svetu na podlagi lastnih interpretacij dogodkov, ki jih večinoma naredi 

na podlagi svojih preteklih izkušenj. Človek s svojim raziskovanjem sveta svet istočasno tudi 

spreminja in se na ta način še bolj oddaljuje od njegove objektivne resnice. Na oblikovanje 

človekove realnosti ima velik vpliv tudi uporaba različnih jezikovnih vzorcev (Starr 2008).  

  

Coaching izhaja iz sorodnih predpostavk kot kognitivno-vedenjska terapija, za razliko od 

kognitivno-vedenjske terapije se coaching ne vključuje v klinično prakso. Kot pogovorna 

metoda se coaching osredotoča na spodbujanje in učenje klienta, da sam poišče sebi 

najprimernejše načine napredovanja iz obstoječega stanja k želenemu stanju (O'Connor 2007). 

Ena temeljnih predpostavk coachinga je, da ima klient vse potrebne vire za spremembo že v 

sebi, zato je naloga coacha le, da klientu pomaga te vire prepoznati, ozavestiti in jih uporabiti 

v procesu doseganja želene spremembe (Williams in Menendez 2007). 

 

Coaching se v osnovi deli na tako imenovani osebnostni oziroma življenjski in poslovni 

coaching, pri čemer so proces in tehnike enake pri obeh modalitetah coachinga. Razlika je v 

tem, da se poslovni coaching dotika le človekovega delovanja na poslovnem področju, 

osebnostni pa pokriva praktično vsa ostala področja človekovega delovanja. Končni cilj obeh 

modalitet coachinga je doseganje pozitivnih sprememb pri posamezniku ali organizaciji 

(McLean 2012). 

 

Z razvojem coachinga pa se pojavljajo še številne druge modalitete, kot so izvršni coaching, 

ki se uporablja za maksimiranje potencialov vodstva organizacij, športni coaching, finančni 

coaching, karierni coaching, ločitveni coaching, ki podpira človeka skozi postopke ločitve, 

ADHD coaching, sistemski coaching, konfliktni coaching, krščanski coaching, coaching za 

etiko in moralo... (Williams in Menendez 2007). 

 

V coachingu so se skozi njegov razvoj uveljavili različni pristopi. Najbolj značilni so 

psihodinamski, kognitivno-vedenjski, nevrolingvistični (NLP), transakcijsko analitični, na 

rešitev usmerjeni pristop, na človeka usmerjeni pristop, eksistencialni, ontološki in narativni. 

Vsak od pristopov v coaching prinaša svoje tehnike. Coach se v času izobraževanja 

specializira za uporabo tehnik le enega pristopa, bolj smiselno pa je, da v svoji praksi 

uporablja kombinacijo tehnik več pristopov, ki so seveda prilagojene klientu (Law 2013). 
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2.2.2 Osnovni principi in faze coachinga 

 

Coaching kot nedirektivna pogovorna metoda temelji na šestih osnovnih principih, o katerih 

se morata pred vstopom v proces coachinga strinjati in jih dosledno upoštevati tako coach kot 

klient: 

- klient razpolaga z vsemi potrebnimi potenciali in viri za optimalno rešitev svoje 

težave, 

- coach klientu ne daje nasvetov, temveč mu pomaga, da poišče svoje potenciale in vire 

in sam najde rešitev, 

- coaching proces je usmerjen predvsem na sedanjost in prihodnost, 

- klient predlaga temo srečanja in postavlja cilje, 

- odnos med coachem in klientom temelji na partnerstvu, kjer sta oba enakovredna in se 

medsebojno spoštujeta, 

- coaching pomeni aktivnost in spremembo, za katero se mora klient odločiti 

prostovoljno (O'Connor 2007; Starr 2008). 

 

Coaching je ne glede na to, da temo posameznega srečanja predlaga klient, strukturiran 

proces, ki poteka po naslednjih korakih oziroma fazah: 

- priprava, 

- vzpostavitev dobrega stika, 

- postavitev cilja, 

- zbiranje informacij, 

- intervencija, 

- ekologija, 

- korak v prihodnost (Mulej in Demmel 2007, 6). 

 

V fazi priprave se coach in klient dogovorita o kraju in času srečanja, številu srečanj, trajanju 

posameznega srečanja, plačilu, klientovi samoodgovornosti, in njegovi aktivnosti med 

posameznimi srečanji. Bistveni element vsakega coachinga je, tako kot pri psihoterapiji in 

svetovanju, vzpostavitev dobrega stika. Coach vzpostavlja dober stik z besedno in nebesedno 

komunikacijo, brezpogojnim sprejemanjem klienta, priznavanjem njegovega modela sveta, 

kar v klientu budi občutek varnosti. Po vzpostavitvi dobrega stika klient s pomočjo coacha 

postavi želeni cilj. Za postavitev ciljev v procesu coachinga se večinoma uporablja SMART 
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metoda. Po tej metodi so cilji natančno definirani (Specific), merljivi (Measurable), 

sprejemljivi (Acceptable), dosegljivi in možni (Real) in časovno opredeljeni (Time framed). 

Faza zbiranja informacij je najdaljša faza v procesu coachinga. V tej fazi je pomembno, da se 

coach zna vživljati v klienta, ga  aktivno poslušati in postavljati dobra odprta vprašanja. Tako 

kot v kognitivno-vedenjski terapiji, se tudi v procesu coachinga v ta namen uporablja 

sokratski dialog. Sledi intervencijska faza, v kateri coach z različnimi tehnikami pomaga 

klientu do zastavljenega cilja. Ko klient doseže zastavljeni cilj, je potrebno, da preveri 

ekologijo - preveri, ali je cilj sprejemljiv zanj in njegovo okolico. V sklepnem delu procesa 

coachinga je smiselno, da klient naredi še tako imenovani domišljijski korak v prihodnost, s 

katerim preveri kako se bo osvojeni cilj obnesel v prihodnjih težavnih situacijah (Mulej in 

Demmel 2007). 

 

2.2.3 Primerjava coachinga, svetovanja in psihoterapije 

 

Psihoterapija je v odnosu do (psihosocialnega) svetovanja in coachinga globlji in trajnejši 

proces sprememb, namenjen pacientom oziroma klientom, ki imajo težje psihične težave ali 

duševne motnje. Coaching in svetovanje, ki sta v osnovi krajša procesa kot psihoterapija, sta 

praviloma usmerjena na spreminjanje, razreševanje problema klienta, njegovo osebno rast in 

razvoj (Fabjan 2007).  

 

Tako je coaching na primer uporaben v naslednjih primerih: 

- oblikovanje in razumevanje klientovih življenjskih ciljev, 

- iskanje načinov zmanjševanja stresa, 

- gradnja življenjskega ravnotežja klienta, 

- izboljšava klientovih veščin povezovanja z drugimi ljudmi, 

- izboljšava klientovega samozavedanja, 

- izboljšava klientove samodiscipline in motivacije, 

- izboljšava klientovega sloga zdravega življenja in dobrega počutja (Starr 2008, 

1415). 

 

Za vse tri procese je značilno, da so tako imenovane pogovorne intervencije, v katerih coach, 

svetovalec ali psihoterapevt klienta spodbujajo k iskanju najbolj optimalnih načinov, kako 

rešiti njihove (psihološke) težave. V vseh treh procesih se uporabljajo podobne tehnike, 
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predvsem če vsi trije procesi izhajajo iz predpostavk iste teorije, kot je v primeru kognitivno- 

vedenjske terapije, kognitivno-vedenjskega coachinga in kognitivno-vedenjskega svetovanja. 

 

Kljub temu pa se morata predvsem coach in svetovalec zavedati svoje usposobljenosti in ga v 

primerih, ko klientove težave presegajo domet njunih kompetenc in znanj, usmeriti v iskanje 

ustrezne pomoči pri za to usposobljenem psihoterapevtu. 

 

Nastanek coachinga in svetovanja lahko razumemo kot razširitev psihoterapevtskih tehnik 

izven kliničnega področja (Smith 2007). Coaching, svetovanje in psihoterapija so nastajali in 

se razvijali v različnih družbenih in zgodovinskih kontekstih. Psihoterapija se je začela 

razvijati s Freudom v Evropi, medtem, ko sta se coaching in svetovanje razvijala v Združenih 

državah Amerike. Psihoterapija kot zasebna praksa, coaching in svetovanje kot institucionalna 

praksa. Sprva je imela psihoterapija zelo elitističen prizvok, coaching in svetovanje pa 

populističnega. Približevanje coachinga, svetovanja in psihoterapije se je začelo z Rogersom. 

Vedno bolj je postajalo razvidno, da imajo coaching, svetovanje in psihoterapija veliko 

skupnega. Izhajajo iz istih teorij in modelov, prakse, etičnih načel. Vse tri procese sestavljajo 

trije ključni elementi: klient, terapevt, coach oziroma svetovalec in sprememba (Srna 2012). 

 

V nadaljevanju opisujemo kognitivno-vedenjski coaching kot primer razširitve 

psihoterapevtskih tehnik izven kliničnega področja in kot primer dobre prakse povezovanja 

tehnik in pristopov psihoterapije, svetovanja in coachinga. 

 

 2.3 Kognitivno-vedenjski coaching 

 

2.3.1 Nastanek in razvoj 

 

Kognitivno-vedenjski coaching je integrativni pristop. Združuje uporabo kognitivnih, 

vedenjskih in domišljijskih tehnik ter tehnik reševanja problemov. Vse to se odvija znotraj 

kognitivno-vedenjskega okvira in omogoča klientom dosegati njihove realno postavljene cilje 

(Palmer in Szymanska 2007, 86). 

 

Kognitivno-vedenjski coaching se je začel razvijati v devetdesetih letih prejšnjega stoletja s 

povezovanjem teoretičnih konceptov kognitivno-vedenjske terapije, racionalno emotivne 
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vedenjske terapije in tehnik reševanja problemov (Neenan in Dryden 2002). Na razvoj 

kognitivno-vedenjskega coachinga so vplivale tudi družbeno kognitivna teorija, teorija 

postavljanja ciljev in raziskave na področju v rešitve usmerjenega kognitivno-vedenjskega 

coachinga (Williams, Edgerton in Palmer 2010). 

 

Kognitivno-vedenjski coaching temelji na predpostavki, da človekovo razmišljanje o 

dogodkih vpliva na to, kaj ob dogodku čuti. To pa vpliva na stres in človekovo učinkovitost 

(Neenan in Dryden 2002). Podlaga te predpostavke je Beckov opis obstoja notranjega dialoga, 

negativnega notranjega glasu, ki vpliva na našo samozavest in samovrednotenje ter Ellisov 

poudarek, da čustveno motnjo izzove človekovo prepričanje o dogodku in ne dogodek sam 

(Williams, Edgerton in Palmer 2010). Notranji dialog ali samogovor kot ga je poimenoval 

Meichenbaum, je kritični notranji glas, ki spodbuja previdnost in dvom vase ter skozi čas 

lahko negativno vpliva na človekovo samozavest in samozaupanje (Palmer in Williams 2013). 

 

V ospredju kognitivno-vedenjskega coachinga je racionalistični pristop, ki ga je prevzela že 

kognitivna teorija. Osnovna predpostavka tega pristopa je, da mora posameznik najprej razviti 

metakognitivne sposobnosti za neobsojajoče opazovanje lastnih misli in v nadaljevanju 

logično in empirično razmišljati, da lastne misli izzove, popravi in zamenja (Palmer in 

Williams 2013).  

 

Kognitivno-vedenjski coaching se opira tudi na teorijo Ockhamove britve. Ockhamovo načelo 

zahteva gospodarnost, varčnost in preprostost znanstvenih teorij. Po tem načelu teoriji 

»obrijemo« odvečne pritikline in okraske. Varčnost oziroma parsimoničnost kognitivno- 

vedenjskega coachinga je v tem, da klient za doseganje čim večjega rezultata vloži čim manj 

(Palmer in Szymanska 2007). 

 

Kognitivno-vedenjski coaching se je različno razvijal v Združenih državah Amerike in Veliki 

Britaniji. V Združenih državah se je kognitivni coaching uporabljal ozko, le na področju 

izobraževanja, kjer so s številnimi raziskavami ugotovili, da kognitivni coaching povečuje 

učinkovitost učiteljev, povečuje zadovoljstvo s poklicem, krepi sodelovalnost. V Veliki 

Britaniji je bilo področje uporabe kognitivno-vedenjskega coachinga mnogo širše, uporabljal 

se je na področju osebnega, poslovnega, izvršnega coachinga, obvladovanja stresa in 

zdravstvenega coachinga (Palmer in Szymanska 2007). 
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2.3.2 Predpostavke in cilji kognitivno-vedenjskega coachinga 

 

Kognitivno-vedenjski coaching temelji na dveh predpostavkah: 

- človek ima nerazvite sposobnosti reševanja problemov, 

- četudi ima človek te sposobnosti razvite, jih ne uporablja uspešno, ko je pod pritiskom 

ali stresom (Palmer in Szymanska 2007, 88). 

 

Človekova čustva in vedenje so v veliki meri pogojeni s prepričanji in presojo posameznih 

dogodkov ali problemov. Tako ustvarjena nezdrava negativna čustva motijo človekovo 

učinkovitost. Zato se kognitivno-vedenjski coaching osredotoča na pomoč človeku pri 

izboljšavi njegovih sposobnosti reševanja problemov, zavedanju njegovih kognitivnih 

procesov. Človeku pomaga spreminjati prepričanja, ki znižujejo njegovo učinkovitost, 

povzročajo stres in blokirajo njegove cilje. Kognitivno-vedenjski coaching pomaga klientu 

oblikovati cilje in razviti strategije delovanja za prihodnost in hkrati klienta usposobiti, da v 

prihodnosti postane coach samemu sebi (Palmer in Szymanska 2007). 

 

Cilji kognitivno-vedenjskega coachinga so: 

- klientu olajšati doseganje njegovih realnih ciljev, 

- omiliti ali razrešiti težave, 

- olajšati zaznavanje prikritih kognitivnih in čustvenih ovir za dosego cilja, 

- pomagati klientu odpraviti miselne distorzije, negativne avtomatske misli in če je 

potrebno, vmesna in jedrna prepričanja, 

- opremiti klienta z učinkovitejšimi kognitivnimi in vedenjskimi spretnostmi, 

- gradnja notranjih virov, stabilnosti in samosprejemanja za zavedanje možnosti izbire, 

- usposobiti klienta, da postane coach samemu sebi (Williams, Edgerton in Palmer 

2010). 

 

2.3.3 Modeli kognitivno-vedenjskega coachinga 

 

Tako kot kognitivno-vedenjska terapija, tudi kognitivno-vedenjski coaching izhaja iz 

kognitivnega modela, ki poudarja recipročnost med fiziologijo, delovanjem, kognicijo, čustvi 

in zunanjim okoljem. V kognitivno-vedenjskem coachingu je kognitivni model po akronimu 
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iz začetnih črk besed Social context, Physiology, Action, Cognitions in Emotions,  

poimenovan SPACE model (Edgerton in Palmer 2005). 

SPACE model je v pomoč pri izobraževanju klienta, ovrednotenju ciljev in samem poteku 

procesa kognitivno-vedenjskega coachinga. 

 

Ker je kognitivno-vedenjski coaching problemsko naravnan in osredotočen na postavljanje 

ciljev in rešitev, se v procesu kognitivno-vedenjskega coachinga posveča več časa uporabi 

sedem stopenjskega modela PRACTICE. Tudi ta model je akronim iz začetnih črk besednih 

zvez: 

- Problem identification – opredelitev problema, 

- Realistic, relevant goals developed – razvijanje realnih in primernih ciljev, 

- Alternative solutions generated – tvorba alternativnih rešitev, 

- Consideration of consequences – obravnava posledic, 

- Target most feasible solutions – iskanje najbolj verjetnih rešitev, 

- Implementation of Chosen solutions – vpeljava izbranih rešitev, 

- Evaluation – ovrednotenje uspešnosti (Palmer in Szymanska 2007, 90). 

 

Če v fazi ovrednotenja uspešnosti klient prepozna, da je zadovoljen s poiskano rešitvijo, je 

coahing obravnave predmetnega problema končan. Posveti se lahko obravnavi drugih 

problemov. V nasprotnem primeru, če je klient obtičal v kakem koraku PRACTICE modela 

zaradi čustvenih ali psiholoških blokad, je smiselno, da coach v nadaljevanju uporabi 

ABCDEF model (Williams, Edgerton in Palmer 2010). 

 

Ko model PRACTICE klientu postane domač, coach lahko uporablja tudi krajši verziji 

modela: 

- STIR (Select problem – izbira problema, Target a solution – iskanje rešitev, 

Implement a solution – vpeljava rešitev, Review outcome – ocena rezultata), 

- PIE (Problem definition – definicija problema, Implemet a solution – vpeljava rešitev, 

Evaluate outcome – ocena rezultata) (Palmer in Szymanska 2007, 90). 

 

Model ABCDEF izhaja iz Ellisovega ABCDE modela. Pri čemer A označuje aktivirajoči 

dogodek, B prepičanja, C posledice, D diskusijo, E učinke (Whitten 2009), Palmer pa je dodal 

še F, ki označuje osredotočenost na prihodnost, ki z učenjem ABCDE modela, krepi klientovo 
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delovanje v prihodnosti in preprečuje ponovno pojavljanje istega problema. V nadaljevanju je 

Palmer model razširil na G-ABCDEF model, pri čemer G označuje postavljanje ciljev 

(Palmer in Szymanska 2007).  

 

Kljub temu, da je proces kognitivno-vedenjskega coachinga osredotočen na sedanjost in 

prihodnost, se coach in klient v procesu lahko dotakneta tudi klientove preteklosti, zlasti 

takrat, ko klienta onemogoča pri doseganju zastavljenih ciljev. V takih primerih se coach in 

klient poslužujeta tehnik iskanja jedrnih prepričanj, ki večinoma izhajajo iz zgodnjega 

otroštva (Williams, Edgerton in Palmer 2010). 

 

2.3.4 Struktura kognitivno-vedenjskega coachinga 

 

Struktura kognitivno-vedenjskega coaching srečanja je podobna tisti iz srečanj kognitivno- 

vedenjske psihoterapije: 

- hiter pregled klientovega trenutnega stanja, 

- postavitev dnevnega reda srečanja, 

- pregled in ocena zadolžitev med dvema srečanjema, 

- izpostavitev problema, 

- dogovor o zadolžitvah do naslednjega srečanja, 

- povratne informacije o srečanju (Palmer in Szymanska 2007, 97). 

 

Termin domače naloge v veliko klientih budi negativne spomine in asociacije, zato je bolj 

priporočljiva uporaba termina zadolžitev med dvema srečanjema. Pregled teh zadolžitev je 

pomembna sestavina vsakega srečanja. Če coach pozabi na to fazo, da klientu jasno sporočilo, 

da je opravljanje zadolžitev nepomembno in se s tem ne ukvarja več. Opravljanje zadolžitev 

med obema srečanjema je najpomembnejša faza kognitivno-vedenjskega coachinga. 

Pomembna je tudi informacija kako je klient opravljal zadolžitve. Če so se pojavljali problemi 

ali če zadolžitve niso bile opravljene, je to potrebno znotraj posameznega srečanja obdelati in 

spodbujati klienta, da se iz tega kaj nauči (Palmer in Szymanska 2007). 

 

Tudi konceptualizacija primera, katere izdelava je predmet prvega srečanja, njeno 

dopolnjevanje pa predmet vseh naslednjih srečanj, je pomemben sestavni del strukture 
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kognitivno-vedenjskega coachinga in hkrati še ena izmed stičnih točk med kognitivno- 

vedenjsko terapijo in kognitivno-vedenjskim coachingom. 

 

Seveda pa so pomemben del kognitivno vedenjskega-coachinga tudi tehnike, ki izvirajo iz 

kognitivnih in vedenjskih tehnik in so bile podrobneje naštete in opisane v poglavju 2.1.5 

Tehnike kognitivno-vedenjske terapije. V nadaljevanju opisujemo le tiste, ki so v kognitivno- 

vedenjskem coachingu  drugače poimenovane, ali nekoliko prilagojene za uporabo v procesu 

kognitivno-vedenjskega coachinga. 

 

2.3.5 Tehnike kognitivno-vedenjskega coachinga 

 

V kognitivno-vedenjskem coachingu se kognitivne tehnike in strategije uporabljajo, ko ima 

klient kognitivne in/ali čustvene ovire pri doseganju zastavljenega cilja. Kognitivne tehnike 

pomagajo večati samozavedanje in osebno rast klienta.  

Pogoste kognitivne ovire so kognitivne distorzije, ki jih kognitivno-vedenjski coaching 

poimenuje miselne napake. Gre za procesne napake, ko se klient kognitivno osredotoči na 

nezadostne ali neprimerne podatke in vleče nelogične zaključke, nenatančne sklepe in gradi 

predpostavke na premalo ali nič izkustvenih dokazih. Miselnih napak je več vrst: 

- branje misli, ko klient dela zaključke brez relevantnih informacij, 

- vse ali nič mišljenje, ko klient ocenjuje dogodke na podlagi ekstremov, 

- obsojanje drugih, ko klient ne prevzema odgovornosti za lastne napake, 

- personaliziranje, ko klient prekomerno prevzema krivdo nase, 

- napovedovanje prihodnosti, ko klient z gotovostjo napoveduje prihodnje dogodke, 

- čustvene razlage, ko klient zamenjuje dejstva s čustvi, 

- etiketiranje, ko klient predsodkovno označuje sebe ali druge, 

- postavljanje zahtev, ko klient pretirano uporablja miselne priganjalce, 

- pretiravanje, ko klient katastrofično pretirava pri opisu preteklih ali bodočih situacij, 

- minimalizacije, ko klient podcenjuje vlogo svojih dosežkov, 

- nizka frustracijska toleranca, ko si klient znižuje frustracijsko toleranco z negativnim 

samogovorom (Palmer in Szymanska 2007, 99100). 

 

Za odpravo miselnih napak se coach in klient lahko poslužujeta različnih kognitivnih tehnik 

in strategij. Najbolj značilne tehnike so tako imenovane miselne veščine: 



Rakovec, Primož. 2015. »Kognitivno-vedenjski coaching čustvene inteligence.« Magistrska naloga študijskega 

programa druge stopnje., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

29 

 

- zapis miselnih napak; ko so le te zapisane, se jih klient lažje zave in v nadaljevanju 

izogne, 

- prijateljstvo s samim seboj je tehnika, s katero klient razmisli, ali je v danih situacijah 

enako kritičen do prijatelja, ki je naredil isto napako kot klient, 

- veščina relativnega mišljenja omogoča klientu iskanje srednje vrednosti in izogibanje 

ocenjevanju na način »vse ali nič«, 

- iskanje dokazov je spraševanje po povratnih informacijah namesto tvorjenja 

predpostavk, ki so lahko nenatančne ali napačne, 

- odznačevanje (odetiketiranje) vodi v izogibanje posplošenega označevanja klienta in 

drugih ljudi s spraševanjem o utemeljenosti etikete, 

- z mirnejšim razmišljanjem se klient uči rabe čustveno manj nabitih izrazov namesto 

čustvenih priganjalcev, 

- z veščino širšega pogleda klient zmanjšuje miselne napake personalizacije in tako po 

nepotrebnem ne prevzema vse krivde nase (Palmer in Szymanska 2007, 100101). 

 

Zelo pripoznana tehnika kognitivno-vedenjskega coachinga je tudi sokratsko spraševanje, ki 

je naravnano k večanju samozavedanja in spodbujanju racionalnejšega odločanja klienta. S 

sokratskim spraševanjem klient lažje prepozna misli, ki omejujejo njegovo učinkovitost (PIT). 

Kognitivno vedenjska terapija jih označuje kot negativne avtomatske misli (NAM), in jih 

nadomešča z mislimi, ki spodbujajo klientovo učinkovitost (PET), oziroma alternativnimi 

mislimi v jeziku kognitivno-vedenjske terapije. 

 

Druge kognitivne tehnike, ki so klientu na voljo, da se s pomočjo coacha primerno in 

pozitivno samovrednoti, so: 

- tehnika navpičnih puščic, 

- verižno sklepanje ali iskanje kritičnega 'A', aktivirajočega dogodka v določeni situaciji 

s spodbujanjem klienta k razmišljanju v povezavi B – C, povezavi prepričanj in 

čustvenih posledic, 

- analiza stroškov in koristi bazičnih prepričanj, s katero klient oceni koristi in slabosti 

vzdrževanja posameznih jedrnih prepričanj, 

- biblioterapija v obliki prebiranja, poslušanja, gledanja relevantne literature, zvočnih 

zapisov in videomaterialov z namenom poglabljanja klientovega znanja o njegovem 

problemu in reševanju le tega. 
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V coachingu se namesto termina biblioterapija pogosteje uporabljata termina bibliotrening in 

bibliocoaching (Palmer in Williams 2013). 

 

V kognitivno-vedenjskem coachingu je zelo prisotna tudi uporaba tehnik imaginacije, 

predvsem tehnike motivacijske imaginacije, imaginacije spoprijemanja s težavnimi 

situacijami, imaginacije časovne projekcije, imaginacije izpostavljanja, pozitivne imaginacije, 

imaginacije obvladovanja situacij, imaginacije redukcije krivde in jeze in racionalno emotivne 

imaginacije (Palmer in Szymanska 2007). 

 

V podporo klientu pri obvladovanju psiholoških problemov, preverjanju njihovih misli, ki 

omejujejo učinkovitost in jedrnih prepričanj, se kognitivno-vedenjski coachi poslužujejo tudi 

vedenjskih tehnik:  

- uporaba modela PRACTICE, ki spodbuja raziskavo in postavljanje SMART ciljev, 

- strategije za upravljanje s časom, ki klientu omogočajo upravljanje prioritet, 

dopuščanje rabe časa za nepredvidene dogodke, izdelavo seznamov opravil, 

premagovanje odlašanja, 

- treningi asertivnosti, s pomočjo katerih se klient uči razlik med pasivnim, agresivnim 

in asertivnim win - win  pristopom, 

- sprostitvene tehnike, ki spodbujajo pripisovanje novih pomenov znanim situacijam, 

jasnejše razmišljanje, občutenje večje pomirjenosti, večje moči in empatije, 

- testiranje novih misli, ki spodbujajo klientovo učinkovitost, 

- vedenjski eksperiment, s katerim se klient lahko uspešneje sooča z negativnimi 

avtomatskimi mislimi in jedrnimi prepričanji, 

- domače naloge (Palmer in Williams 2013). 

 

Opisane tehnike se lahko uporabljajo za učenje novih veščin in s tem za povečanje klientove 

učinkovitosti na različnih področjih. V nadaljevanju se bomo osredotočili na učenje veščin 

čustvene inteligence. 
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2.4 Čustvena inteligenca 

 

2.4.1 Kaj je čustvena inteligenca? 

 

Pojem čustvena inteligenca sta v devetdesetih letih prejšnjega stoletja prva uporabila Salovey 

in Mayer, ki sta čustveno inteligenco opredelila kot skupek sposobnosti, ki človeku pomagajo 

natančneje oceniti in izraziti lastna čustva in čustva drugih ter jih uporabiti za motivacijo, 

načrtovanje in doseganje življenjskih ciljev (Pečjak in Avsec 2003). Z uporabo pojma 

čustvena inteligenca sta želela spodbuditi njeno preučevanje z uporabo znanstvenih metod. To 

jima je zagotovo uspelo, kajti veliko raziskovalcev se je začelo ukvarjati z empiričnim ali 

teoretičnim preverjanjem konstrukta čustvene inteligence in razvilo svoje modele čustvene 

inteligence (Zeidner, Matthews in Roberts 2009). 

 

Bar-On je prvi razvil mersko enoto čustvene inteligence in jo poimenoval EQ oziroma 

čustveni količnik. Bar-On je bil tudi med prvimi, ki so zagovarjali stališče, da se je čustvene 

inteligence s treningom ali terapijo možno naučiti v kateremkoli življenjskem obdobju (Bar-

On 2007). 

 

Laična javnost je pojem čustvene inteligence z izidom Golemanove knjige Emotional 

Inteligence sprejela z velikim navdušenjem. Malo manj navdušena pa je bila strokovna 

javnost, ki je oporekala, da pojem čustvena inteligenca združuje dva nasprotujoča si pojma, to 

sta čustva in inteligentnost. Problematizirala pa je tudi trditve, da lahko z ugotovljeno višino 

čustvenega količnika natančneje napovemo uspeh posameznika na vseh življenjskih področjih 

kot z uporabo inteligenčnega količnika (Pečjak in Avsec 2003). 

 

Raziskovalci čustvene inteligence se med seboj ločijo glede na to, kateremu od obeh pojmov, 

čustvom ali inteligenci, dajejo primat. Tisti, ki čustveno inteligenco obravnavajo kot 

nekognitivni konstrukt, govorijo o čustveni inteligenci kot o osebnostni lastnosti. 

Raziskovalci, ki čustveno inteligenco obravnavajo kot kognitivni konstrukt, pa čustveno 

inteligenco vidijo kot sposobnost. Tej delitvi čustvene inteligence na osebnostno lastnost ali 

sposobnost so prilagojeni tudi testi za merjenje le te (Pečjak in Avsec 2003). 
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2.4.2 Modeli čustvene inteligence 

 

Skupina raziskovalcev, ki čustveno inteligenco opredeljuje kot osebnostno lastnost, je 

številčnejša od tiste, ki čustveno inteligenco obravnava kot mentalno sposobnost. V prvo 

skupino tako imenovanih mešanih modelov čustvene inteligence, ki čustveno inteligenco 

obravnavajo kot skupek prilagodljivih čustvenih lastnosti, nagnjenosti in mentalnih spretnosti, 

spadata tudi Golemanov in Bar-Onov model čustvene inteligence. 

 

2.4.3 Golemanov model čustvene inteligence 

 

Goleman je svoj model čustvene inteligence večkrat spreminjal. Pri najzgodnejši definiciji je 

čustveno inteligenco opredelil kot skupek petih sposobnosti: poznavanje čustev, uravnavanje 

čustev, samomotivacija, prepoznavanje čustev pri drugih in ravnanje v medosebnih odnosih 

(Goleman 2009).  

 

Pozneje je definicijo čustvene inteligence razširil. Čustveno inteligenco je opredelil kot 

osebne in socialne spretnosti. V skupino osebnih spretnosti sodijo zavedanje sebe, 

obvladovanje sebe in motivacija. K socialnim spretnostim prišteva empatijo in socialne 

spretnosti, kot so vplivnost, sporazumevanje, obvladovanje sporov, vodenje, spodbujanje 

sprememb, navezovanje stikov, sodelovanje in timske spretnosti (Pečjak in Avsec 2003). 

 

Čustvena inteligenca je kompetenca, ki človeku pomaga zaznavati in razumevati njegova 

lastna čustva in čustva drugih ljudi. Prav tako človeku pomaga nadzorovati čustva in 

učinkovito delovati v čustvenih situacijah (Goleman 2009, 2013). Sposobnost zaznavanja 

čustev drugih ljudi je odvisna od človekove sposobnosti branja znakov neverbalne govorice: 

obrazne mimike, višine in ritma glasu, postavitve telesa. Razumevanje čustev pomeni 

razumevanje vzrokov in posledic različnih čustvenih stanj. Nadzorovanje čustev je 

osredotočeno predvsem na nadzorovanje nezdravih negativnih čustev kot sta nezdrava jeza in 

depresija (Zeidner, Matthews in Roberts 2009). 

 

Čustveno inteligenco sestavljajo osebne in družbene komponente. Osebne komponente, ki 

predstavljajo zavedanje lastnih čustev in obvladovanje vedenja, se delijo na samozavedanje in 

samoobvladovanje. Razumevanje razpoloženj drugih, njihovega vedenja in motivov so 
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družbene komponente čustvene inteligence, ki se delijo na družbeno zavedanje in 

obvladovanje odnosov (Bradberry in Greaves 2009). 

 

Razvita komponenta samozavedanja je predpogoj za razvoj ostalih komponent čustvene 

inteligence. Človek z razvito komponento samozavedanja je sposoben zaznavati trenutna 

čustva in razumeti svoja čustva v posameznih situacijah. Sposobnost rabe samozavedanja z 

namenom, da ostane človekovo vedenje prožno in pozitivno naravnano, predstavlja razvito 

komponento samoobvladovanja. Za razvito komponento samoobvladovanja je značilno tudi, 

da človek obvladuje svoje čustvene odzive glede na različne situacije in zna zadrževati 

trenutne potrebe za lažje doseganje višjih ciljev (Bradberry in Greaves 2009). 

 

Razvita komponenta družbenega zavedanja človeku pomaga zaznavati čustva drugih. Človek 

z razvitim družbenim zavedanjem je sposoben sprejemati misli in čustva drugih, čeprav ne 

misli ali čustvuje v isti smeri. Človekova sposobnost sprejemanja misli in čustev drugih je 

pogojena z razvitostjo kompetenc aktivnega poslušanja in opazovanja. Komponenta 

obvladovanja odnosov je sposobnost zavedanja lastnih in tujih čustev za uspešno 

obvladovanje odnosov, kar omogoča jasno komunikacijo in obvladovanje konfliktov 

(Bradberry in Greaves 2009). 

 

2.4.4 Bar-Onov model čustvene inteligence 

 

Bar-Onov model čustvene inteligence vključuje čustvene, osebne in socialne dimenzije 

inteligence. Po Bar-onovem modelu so področja čustvene inteligence intrapersonalna 

inteligenca, interpersonalna inteligenca, prilagodljivost, spoprijemanje s stresom in splošno 

razpoloženje (Bar-On 2006). 

 

Intrapersonalna inteligenca vključuje čustveno samozavedanje, asertivnost, samospoštovanje, 

samoaktualizacijo in neodvisnost. Čustveno samozavedanje je sposobnost prepoznavanja 

lastnih čustev, ki vključuje zavedanje čustev, ločevanje le teh in poznavanje vzrokov zanje. 

Asertivnost predstavlja sposobnost neuničevalnega sprejemanja in izražanja lastnih čustev in 

misli. Samospoštovanje je sposobnost sprejemanja zaznanih lastnih omejitev, možnosti ter 

sprejemanje sebe kot v osnovi dobrega. Samoaktualizacija je vseživljenjski proces 

uresničevanja lastnih potencialov za doseganje maksimalne sposobnosti. Neodvisnost 
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označuje zanašanje nase pri načrtovanju in odločanju v pomembnih odločitvah (Pečjak in 

Avsec 2003, 61).  

 

Interperpersonalno inteligenco sestavljajo empatija kot sposobnost zavedanja, razumevanja in 

upoštevanja čustev drugih. Medosebni odnosi, ki predstavljajo sposobnost ustvarjanja in 

vzdrževanja intimnih odnosov na način vzajemnega dajanja in sprejemanja naklonjenosti. 

Tretja sestavina interpersonalne inteligence je družbena odgovornost, ki vključuje odgovorno 

vedenje, družbeno zavest in skrb za druge (Pečjak in Avsec 2003, 61).  

 

Področje prilagodljivosti sestavljajo sposobnost reševanja problemov, preverjanja realnosti in 

fleksibilnosti. Fleksibilnost pomeni sposobnost prilagajanja čustev, misli in vedenja v 

spremenljivih situacijah (Bar-On 2006). 

 

Spoprijemanje s stresom sestavljata frustracijska toleranca kot sposobnost aktivnega 

spoprijemanja z negativnimi dogodki ob čim manjši čustveni prizadetosti in kontrola 

impulzov (Pečjak in Avsec 2003, 61). 

 

Splošno razpoloženje tvorita sposobnost biti srečen in optimističen, pri čemer Bar-On srečo 

definira kot zadovoljstvo z življenjem (Bar-On 2006). 

 

2.5 Kognitivno-vedenjski coaching čustvene inteligence 

 

Kot podlaga za kognitivno vedenjski-coaching čustvene inteligence se najpogosteje uporablja 

Bar-Onov model čustvene inteligence, ki čustveno inteligenco obravnava kot skupek 

čustvenih, osebnih in socialnih kompetenc, ki vplivajo na človekovo učinkovitost. Bar-Onov 

test EQ-i se lahko uporabi neposredno pred začetkom coachinga. Na podlagi razultatov tega 

samoocenjevalnega testa lahko klient sam še natančneje določi, kateri del komptenc čustvene 

inteligence želi v procesu kognitivno vedenjskega-coachinga še bolj razviti. Rezultati testa 

EQ-i, katerega klient reši po končanem procesu coachinga, so lahko tudi pokazatelj uspešnosti 

procesa. Predpogoj uspešnosti kognitivno-vedenjskega coachinga čustvene inteligence je 

prisotnost visoke stopnje klientove želje po spremembi in visoka stopnja formalne strukture 

coaching procesa. Visoko stopnjo klientove želje po spremembi podpirajo cilji, ki so jasno 

časovno in vsebinsko opredeljeni in enostavno preverljivi, ko so doseženi (Bharwaney 2007). 
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Kognitivno-vedenjski coaching čustvene inteligence je proces pomoči klientu, da se nauči 

kako izražati in sprejemati čustveno energijo, ki ga vodi k večji učinkovitosti in povezovanju 

z okolico (Terrell in Hughes 2008). V tovrstnem procesu klient pridobi povratne informacije 

za povečanje samozavedanja samouničujočega razmišljanja, čustvovanja in vedenja, ki se ga 

pogosto sam niti ne zaveda. V nadaljevanju coach klientu pomaga izoblikovati strategije 

sprememb za izboljšanje ciljnega vedenja (Wall 2007). Predpogoj tovrstnega sodelovalnega 

modela učenja čustvene inteligence je vzpostavitev pozitivnega odnosa med klientom in 

coachem, za katerega se morata prizadevati oba. 

 

2.5.1 Odnos klient - coach 

 

Že Carl Rogers je zaznal, da k spremembi v procesu svetovanja v veliki meri prispeva 

določena vrsta odnosa med klientom in svetovalcem. V svojem na človeka usmerjenem 

svetovanju je svetovalni odnos izpostavil kot glavno vodilo uspeha svetovalnega procesa. V 

svetovalnem odnosu je bistvenega pomena svetovalčevo brezpogojno sprejemanje klienta. Ko 

klient prepozna to svetovalčevo brezpogojno sprejemanje, je sposoben na tak način sprejemati 

tudi sebe. Klientov samoaktualizacijski potencial se namreč lahko sprosti le pod pogoji, ki 

vključujejo brezpogojno pozitivno spoštovanje in empatijo svetovalca (Zimmermann in De 

Haess 2011). 

 

Lambert je empirično analiziral posamezne faktorje terapevtskega odnosa in na ta način 

ugotovil koliko vsak od njih doprinese k želeni spremembi: klientova izventerapevtska 

sprememba vpliva v 40%, njegova pričakovanja v 15%, prav toliko uporabljene tehnike, 

terapevtski odnos pa v 30% (Flanagan in Flanagan 2004, 14). Kljub številnim očitkom je 

Lambert uspel dokazati, da je učinkovanje posameznih faktorjev terapevtskega odnosa enako 

za vse psihoterapevtske pristope, tudi za kognitivno-vedenjsko terapijo. Terapevtski odnos 

lahko soustvarja pozitivne rezultate terapije le v primeru, če so med klientom in terapevtom 

vzpostavljeni vzajemno spoštovanje, zaupanje in gradnja ter vzdrževanje dobrega stika. Poleg 

tega mora biti terapevt usposobljen za zbiranje informacij o klientovih simptomih, da lahko 

izdela začetno konceptualizacijo. Tu pridejo v poštev predvsem sokratsko izpraševanje, 

aktivno poslušanje in empatija. Odgovornost za dober terapevtski odnos je tudi na strani 

klienta, ki mora biti sposoben priznavati svoje težave, razumeti kognitivno-vedenjski oziroma 

SPACE model in biti vključen v proces sprejemanja odločitev o reševanju težav. Klienta mora 
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v njegovih prizadevanjih k napredku stalno podpirati tudi terapevt. Predvsem je pomembno, 

da terapevt klienta vzpodbuja, da vztraja v procesu terapije in opravljanju domačih nalog 

oziroma zadolžitev med dvema srečanjema (Zimmermann in De Haess 2011). 

 

V kognitivno-vedenjski terapiji se za terapevtski odnos pogosto uporablja termin delovno 

zavezništvo. Ta termin po kognitivno-vedenjski terapiji povzema tudi kognitivno-vedenjski 

coaching. Tovrstno delovno zavezništvo je Bordin razdelil v tri faze: dogovor o ciljih, 

opravljanje nalog ter vez med terapevtom in klientom (Zimmermann in De Haess 2011, 58).  

 

Glede na to, da je kognitivno-vedenjski coaching ciljno orientiran, primarno osredotočen na 

tukaj in zdaj, da uporablja racionalnost in vedenjsko aktivacijo in da uporabljene tehnike 

vključujejo konkretne naloge, mora med klientom in coachem obstajati pozitivna vez. Le ta  

je pomembna za sporazum o ciljih in konkretnih nalogah, ki jih mora opraviti klient ob 

spodbudi coacha. Kakovost delovnega zavezništva pogojuje, ali bodo specifične tehnike 

učinkovito uporabljene in sprejete s strani klienta. Je pa povezava med delovnim odnosom in 

uporabljenimi tehnikami tudi obratna. Tudi coacheva premišljena uporaba tehnik vpliva na 

izboljšanje delovnega zavezništva (Zimmermann in De Haess 2011). 

 

2.5.2 Tehnike kognitivno-vedenjskega coachinga čustvene inteligence 

 

Čeprav tehnike, uporabljene v procesu coachinga, k želeni spremembi prispevajo le 15% 

delež celotnega procesa, je pomembno, da jih  coach uporabi premišljeno in strokovno. 

 

Kognitivno-vedenjski coaching je ena izmed modalitet coachinga, ki izhaja iz kognitivno- 

vedenjske terapije. Oba, kognitivno-vedenjska terapija in kognitivno-vedenjski coaching 

imata enak končni cilj - opolnomočiti klienta, da postane sam sebi terapevt oziroma coach, ki 

je sam sposoben reševati svoje psihološke težave. Za dosego tega cilja oba pristopa 

uporabljata zelo podobne tehnike oziroma kognitivno-vedenjski coaching prevzema tehnike 

kognitivno-vedenjske terapije, ob tem, da jih nekoliko drugače poimenuje. Seveda pa je med 

pristopoma moč zaznati tudi razlike. Ena večjih je prav gotovo polje delovanja. Medtem, ko 

se kognitivno-vedenjska terapija omejuje na klinično prakso, se kognitivno-vedenjski 

coaching le te ne dotika in svoje priložnosti najde na področju vsakodnevnih človekovih 

psiholoških težav in problemov. Tovrstne probleme človeku v vsakodnevnem delovanju lahko 
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predstavlja tudi nerazvita ali premalo razvita čustvena inteligenca ali njene posamezne 

komponente. Čustvena inteligenca ni prirojena in se jo človek lahko začne učiti v kateremkoli 

življenjskem obdobju.  

 

V nadaljevanju prikazujemo možnost učenja posameznih komponent čustvene inteligence s 

pomočjo kognitivno-vedenjskega coachinga.  Aplikacijo tehnik kognitivno-vedenjske terapije 

in kognitivno-vedenjskega coachinga, ki so bolj podrobno opisane v prejšnjih poglavjih, smo 

prikazali po posameznih komponentah čustvene inteligence kot jih je opisal Bar-On: 

- intrapersonalna inteligenca, 

- interpersonalna inteligenca, 

- obvladovanje stresa, 

- prilagodljivost, 

- splošno razpoloženje.  

 

Komponenta intrapersonalne inteligence obsega veščine samospoštovanja, čustvenega 

samozavedanja, asertivnosti, samoaktualizacije in neodvisnosti. Klient se veščin 

samospoštovanja in čustvenega samozavedanja lahko uči z učenjem in ponotranjenjem 

SPACE modela. Z razumevanjem SPACE modela, ki predpostavlja recipročno povezavo med 

fiziologijo, delovanjem, kognicijo, čustvi in zunanjim okoljem, klient lažje prepoznava svoja 

čustva in vzroke za njihov nastanek.  

 

Veščin samospoštovanja se klient nauči skozi proces učenja razlikovanja vedenja od 

osebnosti. Tovrsten miselni preskok doseže z vajami izzivanja sramu, ki klienta napelje k  

razmišljanju, da kljub temu, da njegovo vedenje v določeni situaciji izpade neumno, še ne 

pomeni, da je sam neumen (Neenan in Dryden 2002). 

 

Veščine asertivnosti kot nedestruktivnega zavzemanja za svoje pravice klient lahko osvoji z 

vedenjsko tehniko treninga asertivnsoti, ki klientu omogoča razlikovanje med pasivnim, 

agresivnim in asertivnim win-win pristopom. Trening asertivnosti se izvaja v obliki igre vlog, 

ki se najprej izvaja v varnem okolju, kasneje pa in vivo. Medtem, ko klient trenira lastna 

asertivna vedenja, poizkuša razumeti tudi reakcije drugega človeka. Tovrstna igra vlog klientu 

pripomore tudi prepoznati njegove kognitivne in čustvene blokade za asertivno vedenje 

(Neenan in Dryden 2002). 
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Proces kognitivno-vedenjskega coachinga z modelom PRACTICE (ali skrajšanima 

različicama STIR ali PIE) klienta spodbuja k učenju veščin samoaktualizacije in neodvisnosti. 

Samoaktualizacija je dolgoročen proces razvijanja klientovih sposobnosti in talentov, zato je 

zanj potrebna vztrajnost. Na vztrajnost vpliva kratkoročni hedonizem, to je iskanje takojšnjih 

zadovoljitev na škodo dolgoročnih ciljev. Na kratkoročni hedonizem vpliva nizka 

frustracijska toleranca, ki v klientu budi misli, da so napori za dosego želene spremembe 

preveliki. Neodvisnost v smislu zanašanja nase pri načrtovanju in odločanju pri pomembnih 

odločitvah klient lahko dosega z uporabo skrajšane različice modela PRACTICE, to je PIE 

modela, ki je prilagojen prav za sprejemanje hitrih odločitev. Model PIE sestavljajo le trije 

koraki – definicija problema, vpeljava rešitev in ocena dobljenega rezultata. 

 

Komponento interpersonalne inteligence sestavljajo empatija, medosebni odnosi in družbena 

odgovornost. Veščin empatije se klient lahko nauči z učenjem SPACE modela. Svojo 

občutljivost za to kaj, kako in zakaj drugi čutijo to, kar čutijo pa lahko poveča z uporabo 

sokratskega dialoga in veščin aktivnega poslušanja.  

 

Veščine medosebnih odnosov klient lahko trenira s tehniko vedenjske izmenjave. S tehniko, 

ki se uporablja predvsem pri obravnavi partnerskih zvez, si partnerja izmenjujeta vedenja, ki v 

njiju vzbujajo občutke zadovoljstva. Z uporabo te tehnike klient lahko prispeva k ustvarjanju 

in vzdrževanju obojestransko zadovoljujočih medosebnih odnosov, ki temeljijo na intimnosti 

in vzajemnem dajanju in sprejemanju naklonjenosti. 

 

Družbene odgovornosti kot veščine interpersonalne inteligence se klient nauči z 

razumevanjem in ravnanjem v skladu z Ellisovim ABC modelom in izbiro racionalnih 

razmišljanj, ki vodijo v racionalna vedenja, ki pripomorejo h konstruktivnosti in 

kooperativnosti. Za utrjevanje veščin družbene odgovornosti je klientu v pomoč vedenjska 

tehnika treninga socialnih veščin. S to tehniko se klient nauči konstruktivnega sodelovanja v 

interakcijah z drugimi ljudmi. 

 

Komponenta prilagodljivosti obsega veščine reševanja problemov, preverjanja realnosti in 

fleksibilnosti. Veščin reševanja problemov se klient uči skozi posamezne faze procesa 

coachinga, ki klienta spodbuja k samostojnemu opredeljevanju problema, iskanju ciljnega 

vedenja in alternativnih rešitev problema. Problemi, s katerimi se sooča klient, so lahko 
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praktične ali čustvene narave. Običajno praktični problemi izzovejo čustvene (klient po izgubi 

službe postane depresiven). Kadar je klientovo soočanje s problemi praktično naravnano, si 

klient prizadeva spreminjati stresne situacije. Ko to ni mogoče, se mora klient s problemom 

soočiti na čustveni ravni, torej da spreminja pomene, ki jih pripisuje situacijam (Neenan in 

Dryden 2002). Kadar se klient sooča s problemi na čustveni ravni, so mu v pomoč tehnike 

iskanja negativnih avtomatskih misli in tehnika uporabe racionalnega odgovora. Z analizo 

stroškov in koristi lahko oceni prednosti in pomanjkljivosti izbranega vedenja. S krožnim 

diagramom klient lahko zmanjšuje svoje katastrofične ocene dogodka. 

 

Veščine preverjanja realnosti kot usposobljenosti doseganja skladnosti med tem, kaj klient 

doživlja in kaj objektivno obstoji, klient lahko osvoji z učenjem tehnike testiranja negativnih 

predpostavk in predvidevanj. V tej tehniki coach klienta spodbuja, da svoje skrbi izrazi kot 

predpostavke o realnih dogodkih. Predpostavke morajo biti jasno oblikovane in v 

nadaljevanju tudi testirane glede verjetnosti uresničitve. Testiranje klient lahko opravi najprej 

s pomočjo tehnik imaginacije in v nadaljevanju z vedenjskim eksperimentom. Za preverjanje 

realnosti klient lahko uporabi tudi tehniko uporabe drugih kot vzora, ki mu pomaga opaziti 

neskladje med tem, kar meni, da je resnično zanj in za druge ljudi. 

 

Fleksibilnosti kot veščine prilagajanja čustev, misli in vedenja spreminjajočim situacijam se 

klient lahko nauči s tehniko prepoznavanja miselnih napak in z njihovim odpravljanjem s 

tehnikami miselnih veščin. S tehniko verižnega sklepanja se klient osredotoči na razmislek o 

čustvenih posledicah neracionalnih posledic. Za prilagajanje vedenja lahko coach klientu 

svetuje uporabo vedenjske tehnike žetoniranja, znotraj katere so klientova želena vedenja 

nagrajevana, neželena pa kaznovana. 

 

Komponenta spoprijemanja s stresom vključuje frustracijsko toleranco in kontrolo impulzov. 

Frustracijska toleranca je veščina aktivnega, pozitivno naravnanega spoprijemanja z 

neprijetnimi in stresnimi dogodki. Nizka frustracijska toleranca vodi klienta v zavlačevanje 

oziroma odlašanje. Odlašanje lahko postane vedenjski slog, ker klient tako obvaruje samega 

sebe pred neprijetnimi čustvenimi stanji. V tem primeru govorimo o izogibalnem vedenju 

(Neenan in Dryden 2002). Coach in klient v takih primerih lahko uporabita tehnike 

izpostavljanja, v katerih se klient sooča s situacijami, v katerih je v preteklosti doživljal strah, 

ali se jim je izogibal. Coach in klient lahko izbereta tehniko sistematične desenzitizacije ali 
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tehniko preplavljanja. Klientu pa so v pomoč tudi sprostitvene tehnike, ki spodbujajo 

pripisovanje novih pomenov znanim situacijam. 

 

Veščina kontrole impulzov predpostavlja sposobnost odložitve nagona po določenem 

vedenju. Klient mora s coachevo pomočjo najprej prepoznati negativne avtomatske misli, 

vmesna in jedrna prepričanja, ki budijo neželena vedenja. V nadaljevanju s pomočjo 

vedenjske tehnike samokontrole klient beleži svoja neželena vedenja in uvaja nova, želena 

vedenja. V varnem okolju lahko klient in coach trenirata nova vedenja s pomočjo igre vlog. 

 

Komponenta splošnega razpoloženja vključuje srečo kot sposobnost uživanja v življenju in 

optimizem kot pogled na življenje s svetle plati in vzdrževanje pozitivne naravnanosti tudi v 

primeru težav. Ti dve veščini Bar-On poimenuje tudi samomotivacija (Bar-On 2007). 

Optimizem in sreča sta lahko že posledica klientovega napredka v procesu kognitivno- 

vedenjskega coachinga čustvene inteligence. Na samomotivacijo klienta pa pomembno vpliva 

coachevo prizadevanje, da klienta v procesu coachinga usposobi, da postane coach sam sebi. 

Tako je klient sposoben tudi v prihodnosti, ko je proces coachinga že zaključen, z uporabo 

primernih tehnik, med katerimi je tudi biblioterapija oziroma bibliocoaching, sam vzdrževati 

svojo pozitivno naravnanost. 

 

V procesu kognitivno-vedenjskega coachinga čustvene inteligence coach in klient lahko 

izbirata med različnimi tehnikami. Smiselno je, da v začetni fazi uporabita tehnike, s pomočjo 

katerih klient prepozna in razume vzroke pomanjkanja posameznih veščin čustvene 

inteligence. V nadaljevanju pa mora coach po principu parsimoničnosti klienta spodbujati k 

uporabi tehnik, ki klientu s čim manjšim vnosom v čim krajšem času omogočijo napredek pri 

učenju veščin čustvene inteligence. Pri tem pa mora biti coach pozoren na morebitne ovire, ki 

se lahko pojavijo v procesu učenja. 

 

2.5.3 Ovire pri učenju v kognitivno-vedenjskem coachingu 

 

Proces učenja v kognitivno-vedenjskem coachingu poteka po načelih teorije kompetentnosti. 

Po tej teoriji klientovo učenje poteka kot štiristopenjski proces potovanja od nezavedne 

nekompetence k nezavedni kompetenci. V fazi nezavedne nekompetence se klient še ne 

zaveda, da nečesa ne zna oziroma ne ve. V fazi zavedne nekompetence se klient začne 
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zavedati pomanjkanja svojih sposobnosti. V tej fazi se klient običajno tudi odloči za vstop v 

coaching. S pomočjo učenja v procesu coachinga klient doseže naslednjo fazo - fazo zavedne 

kompetence. V tej fazi je klient pridobljeno znanje sposoben uporabljati tako, da zavedno 

razmišlja o naučenem, medtem ko uporablja novo znanje. Cilj coaching procesa je, da 

klientovo osvojeno znanje postane nezavedna kompetenca. Klient znanje uporablja tako 

pogosto, da postane navada, o kateri na zavedni ravni sploh ne razmišlja več, medtem ko jo 

izvaja (Thorpe in Clifford 2003). 

 

Coach torej klientu pomaga, da v procesu učenja po teoriji kompetentnosti pride iz stopnje 

»Ne vem, da ne vem.« do stopnje »Ne vem, da vem.« Tudi cilj kognitivno-vedenjskega 

coachinga čustvene inteligence je, da se klient usposobi do te mere, da veščine čustvene 

inteligence uporablja na stopnji »Ne vem, da vem.« 

 

V procesu učenja pa se lahko pojavijo različne ovire. V nadaljevanju opisujemo tiste, katerih 

vzrok so klientove slabše razvite veščine čustvene inteligence in njegove pretekle izkušnje. 

Klientu, ki ima slabe izkušnje z učenjem še iz časa šolanja ali kasnejšega neformalnega 

izobraževanja, vstop v proces coachinga predstavlja določeno mero stresa. V takem primeru 

mora coach klientu razložiti, da sklepata delovno zavezništvo, v katerem bosta gradila 

sodelovalnost in medsebojno spoštovanje brez presojanja. Naslednja ovira je lahko 

pomanjkanje klientove samozavesti. Takšni klienti običajno z odporom vstopajo v dialog s 

coachem in sebe le s težavo pozitivno opisujejo. Coach mora klienta spodbujati, da se klient 

začne zavedati tudi svojih pozitivnih lastnosti in o njih govoriti brez prisotnosti nezdravih 

negativnih čustev (Thorpe in Clifford 2003). 

 

Ovira v procesu učenja je lahko tudi klientova nizka motivacija. Zelo pomembno je, da se 

klient sam odloči za vstop v proces coachinga, kajti pri klientih, ki so v to odločitev prisiljeni, 

je stopnja motivacije nižja, posledično pa je vprašljiva tudi učinkovitost procesa coachinga. 

Na pomanjkanje motivacije lahko vplivajo tudi klientova omejujoča prepričanja o procesu 

coachinga. Coach se mora zavedati, da se klient lahko motivira le sam, in se zato potruditi, da 

so faze procesa coachinga izvedene tako, da spodbujajo klientovo samomotivacijo (Thorpe in 

Clifford 2003). 
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Klienta v procesu učenja lahko ovira tudi strah pred spremembo. Coaching je proces, ki 

temelji na vpeljavi sprememb na področja klientovih misli, čustev, vedenja in veščin. Zato 

mora coach razumeti kako se klient odziva na spremembe, in spodbujati klientovo predanost 

spremembam z jasnim izražanjem koristi posamezne spremembe za klienta. Naslednja ovira 

je klientov strah pred neuspehom. Coach klientu ne sme in ne more že vnaprej zagotavljati 

uspeha. Vendar pa natančno sledenje strukturi coaching procesa, uporaba primernih tehnik in 

dober odnos med klientom in coachem zmanjšujejo možnost neuspeha (Thorpe in Clifford 

2003). 

 

Tudi sindrom »starega psa«, ki se pojavlja zlasti pri starejših klientih, je lahko zelo pogosta 

ovira v procesu učenja. Prepričanje, da starega psa ne moremo naučiti novih trikov med 

drugim zavrača tudi Bar-Onova teza, da se lahko čustvene inteligence začnemo učiti v 

kateremkoli življenjskem obdobju in da z življenjskimi izkušnjami naša čustvena inteligenca 

raste. Ta sindrom je običajno le izgovor za druge ovire, ki jih klient ne želi razkriti. Coach 

mora v takih primerih uporabiti tehnike, s katerimi lahko prepozna klientove prave razloge, 

zaradi katerih si klient ne želi spremembe (Thorpe in Clifford 2003). 

 

Zadnja, a zato nič manj pomembna ovira, so telesna in mentalna stanja klienta. Coach lahko 

klientu pomaga vzdrževati optimalna telesna in mentalna stanja tako, da klienta ves čas 

coaching procesa pozorno opazuje in spremlja ter potek coaching procesa stalno prilagaja 

klientovim odzivom (Thorpe in Clifford 2003). 

 

Coach ima v procesu coachinga med drugim tudi vlogo vzora klientu. Zato je smiselno, da 

ima tudi coach, ki vodi proces učenja čustvene inteligence, dobro razvite veščine le-te. Kajti 

klient se lahko uči veščin čustvene inteligence že z uporabo vedenjske tehnike modeliranja, to 

je tehnike učenja na podlagi opazovanja vzora ali modela, v tem primeru coacha.   

 

2.5.4 Čustvena inteligenca coacha 

 

Večina coachev, se tako kot večina drugih ljudi, ni imela možnosti učiti veščin čustvene 

inteligence v sistemu formalnega izobraževanja. Kot kažejo številne raziskave, pa na 

doseganje uspehov na osebnem in poslovnem področju v kar 80% vpliva razvita čustvena 

inteligenca, v 20% pa razvit inteligenčni količnik (Starr 2008, 266). Tako mora tudi coach 
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skrbeti za razvijanje in učenje veščin svoje čustvene inteligence, če želi pri tem pomagati 

klientu in dosegati želene rezultate na osebnostnem in poslovnem področju. Zato je zelo 

pomembno, da se coach že v procesu usposabljanja nauči postati tudi coach samemu sebi. Na 

ta način postane sam svoj življenjski in poslovni coach. 

 

Coach, ki ima razvite veščine čustvene inteligence, v procesu coachinga ostaja miren in 

sproščen. Je prilagodljiv v odnosih in pristopih do klientov. Prevzema odgovornost za svoja 

dejanja. Iz poteka procesa coachinga se je pripravljen učiti in razvijati samega sebe, išče 

alternativne poglede in rešitve. V coaching procesu na primeren način uporablja tudi humorne 

vložke in se zna pošaliti tudi na svoj račun. Do klienta vzpostavlja odnos »živi in pusti 

živeti«. Sposoben se je spoprijeti z ovirami v coaching procesu in asertivno izraziti 

nestrinjanje s klientom, kadar je to potrebno (Starr 2008). 

 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

V empiričnem delu magistrske naloge bomo za potrditev raziskovalnega vprašanja in 

podvprašanj uporabili kvalitativno raziskovanje, ki ima v psihologiji, psihiatriji in svetovanju 

že kar dolgo tradicijo. Med drugim je že Freud mnogo svojih teorij razvil na podlagi študij 

primerov le nekaj klientov. Kvalitativno raziskovanje naj bi bilo zlasti primerno za 

raziskovanje kliničnih primerov, ker z njim lahko zajamemo široke opise osebnih izkušenj 

klientov (Wynn in Bergvik 2011). Z namenom zajetja čim širših opisov osebnih izkušenj z 

učenjem čustvene inteligence s kognitivno-vedenjskim coachingom smo tudi mi izbrali 

kvalitativno raziskavo. 

 

V kvalitativnem raziskovanju lahko uporabljamo tri metode zbiranja empiričnih podatkov. 

Izbiramo lahko med metodo opazovanja, metodo spraševanja in metodo izkoriščanja 

dokumentarnih virov (Mesec 1998). Mi smo izbrali metodo spraševanja. Bolj natančno 

polstrukturirani intervju. 
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3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

V Sloveniji še vedno velja, da se za kognitivno-vedenjskega terapevta lahko izobražujejo le 

tisti, ki so po osnovni izobrazbi psihologi ali zdravniki. Tako se znanja iz kognitivno- 

vedenjske terapije omejena na ožji krog ljudi, ki kognitivno-vedenjsko terapijo uporabljajo 

zgolj v klinični praksi za obravnavo duševnih patologij. V tujini, zlasti v ZDA in Veliki 

Britaniji so že v prejšnjem stoletju začeli širiti polje uporabe-tehnik kognitivno vedenjske 

terapije tudi na področja izobraževanja, zaposlovanja, športa in človekovega vsakodnevnega 

življenja. Poleg kurativnega se uveljavlja tudi njen preventivni pomen. Koncepte kognitivno- 

vedenjske terapije prevzemata tako svetovanje kot coaching. Uporabljata se za reševanje 

človekovih vsakodnevnih psiholoških težav. Zato želimo odgovoriti na vprašanje ali je 

kognitivno-vedenjski coaching primerna in učinkovita intervenca tudi za učenje veščin 

čustvene inteligence. Se lahko s pomočjo učenja čustvene inteligence v procesu kognitivno- 

vedenjskega coachiga razvijejo racionalni vedenjski vzorci, ki vplivajo na večjo učinkovitost 

posameznika? 

 

3.2 Raziskovalno vprašanje 

 

V kvalitativni raziskavi s polstrukturiranim intervjujem bomo odgovorili na  glavno 

raziskovalno vprašanje »Kakšna je učinkovitost kognitivno-vedenjskega coachinga pri učenju 

in razvijanju čustvene inteligence?« in dve raziskovalni podvprašanji »Kako klient s pomočjo 

kognitivno-vedenjskega coachinga prepozna negativna nezdrava čustva in jih zamenja z 

zdravimi negativnimi čustvi?« in »Na kakšen način razvita čustvena inteligenca pomaga 

razvijati racionalne vedenjske vzorce?« 

 

Oceno učinkovitosti kognitivno-vedenjskega coachinga za učenje čustvene inteligence bomo 

podali skozi interpretacije klientk. Zbrali in predstavili bomo mnenja klientk, ki so se 

udeležile coaching procesa. 
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3.3 Opis vzorca 

 

Vzorec kvalitativne raziskave je neverjetnostni in namenski – klientke smo izbrali izmed 

oseb, ki se že poslužujejo naše svetovalne prakse in izkazujejo pripravljenost učenja čustvene 

inteligence. 

 

V proces kognitivno-vedenjskega coachinga čustvene inteligence se je vključilo šest klientk, 

pri katerih smo s pomočjo sokratskega dialoga v uvodnem intervjuju in začetni 

konceptualizaciji primerov prepoznali pomanjkanje različnih veščin čustvene inteligence: 

- Klientka 1 (K1): 27 let, brezposelna, srednja strokovna izobrazba, ekonomska 

gimnazija; nizka stopnja asertivnosti, prilagodljivosti, empatije in slabše razvite 

veščine medosebnih odnosov. 

- Klientka 2 (K2): 27 let, brezposelna, višja strokovna izobrazba, organizatorka socialne 

mreže, nizka stopnja veščine kontrole impulzov. 

- Klientka 3 (K3): 39 let, brezposelna, srednja strokovna izobrazba, gimnazija; slabše 

razviti veščini samospoštovanja in fleksibilnosti. 

- Klientka 4 (K4): 27 let, brezposelna, visokošolska izobrazba 1. stopnje, diplomirana 

geografinja; nizka stopnja asertivnosti in neodvisnosti. 

- Klientka 5 (K5): 24 let, brezposelna, visokošolska izobrazba 1. stopnje, diplomirana 

inženirka živilstva in prehrane; nizko samospoštovanje, slabše razviti veščini 

samoaktualizacije in vztrajnosti. 

- Klientka 6 (K6): 25 let, brezposelna, visokošolska izobrazba 1. stopnje; nizka stopnja 

frustracijske tolerance in slabše razvita veščina čustvenega samozavedanja. 

 

Z vsako od klientk smo izvedli tri brezplačna individualna coaching srečanja v obsegu 50 

minut. Med posameznima srečanjema je preteklo vsaj sedem dni. Vse klientke so med 

posameznimi srečanji dobile tudi domače naloge oziroma zadolžitve, s pomočjo katerih so 

lahko trenirale oziroma utrjevale pridobljena znanja. Klientke so se srečanj z veseljem 

udeleževale in aktivno sodelovale v procesu coachinga.  
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3.4 Metoda raziskovanja 

 

V raziskavi smo uporabili polstrukturirani intervju, pri katerem smo vnaprej izdelani 

vprašalnik uporabili le kot vodilo za intervju (Mesec 1998). Polstrukturirani intervju smo 

izvedli s šestimi udeleženkami, katere so vse pisno privolile v intervju pod pogoji, da 

zakrijemo njihovo identiteto, zato smo jih označili z oznakami od K1 do vključno K6. 

Intervjuje smo izvedli individualno, vsak od intervjujev je potekal približno 30 minut. 

Intervjuje smo snemali in jih kasneje prepisali. V nadaljevanju smo v s tehniko odprtega 

kodiranja izpostavili ključne pojme, sorodne pojme pa združili v kategorije. Tako pridobljene 

podatke smo uporabili za potrjevanje raziskovalnega vprašanja in podvprašanj.    

 

3.5 Analiza rezultatov 

 

Dojemanje kognitivno-vedenjskega oziroma SPACE modela 

 

Kognitivno-vedenjski coaching izhaja iz SPACE modela, ki predpostavlja, da so družbeni 

kontekst, človekovo fiziologija, njegovo vedenje, misli in čustva vpleteni v interaktivni krog, 

pri čemer vsak od elementov lahko vpliva na ostale in obratno. Celoten proces kognitivno- 

vedenjskega coachinga temelji na predpostavkah tega modela, zato je zelo pomembno, da se 

ga klient že na začetku procesa nauči s coachevo pomočjo. Če klient ne razume in ne sprejme 

SPACE modela, modaliteta kognitivno-vedenjskega coachinga ni primerna za reševanje 

njegovih težav in je bolje, da se v proces ne vključi.  

 

Oceno primernosti klienta za kognitivno-vedenjski coaching izdela coach na podlagi lestvice 

primernosti, ki je prevzeta iz kognitivno-vedenjske terapije. Lestvica primernosti vsebuje 

deset postavk, vsaka od njih je lahko ocenjena od 0 do 5 (Neenan in Dryden 2004).  

 

Učenje SPACE modela kot vstopni pogoj v proces kognitivno-vedenjskega coachinga mora 

potekati skozi celoten proces. Coach mora biti pozoren na to, kdaj nastopijo primerni trenutki, 

da predstavi model in klienta spodbuja k razumevanju povezave posameznih elementov 

modela. 

 

Intervjuvanke so odgovarjale, da: 
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- je model postal jasen po coachevi razlagi, 

- je bil model v pomoč, 

- ravnanje po modelu privede do izboljšanja, 

- ji je model blizu in ga razume, 

- je model logičen, 

- je model resničen in je dobra pomoč, 

- model razume in je domač. 

 

Iz navedenih odgovorov lahko sklepamo, da so intervjuvanke razumele in sprejele SPACE 

model kot jim ga je v procesu kognitivno-vedenjskega coachinga predstavil coach. Model 

ocenjujejo tudi kot pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev, torej učenju veščin čustvene 

inteligence. 

 

Ocena procesa kognitivno-vedenjskega coachinga 

 

Proces kognitivno-vedenjskega coachinga je jasno strukturiran in ciljno naravnan. Bistvo tega 

procesa je, da klient v čim krajšem času s čim manj napora pride do želenih rezultatov. V ta 

namen mora coach kljub jasni strukturi procesa le tega čim bolj prilagajati posameznemu 

klientu. Prilagaja predvsem uporabo tehnik in časovno komponento.  

 

Prilagajanje uporabe je med drugim pogojeno že s tem, da so težave, problemi in želeni cilji, s 

katerimi klienti vstopajo v proces, različni. Časovno prilagajanje pa pogojujejo različne 

kognitivne sposobnosti posameznih klientov. 

 

Na oceno kognitivno-vedenjskega coachinga lahko vplivajo različni dejavniki, na katere je 

klient v času srečanj pozoren. Intervjuvanke so proces, v katerem so bile udeležene, ocenile 

predvsem glede na novo naučene veščine: 

- izbira racionalnega vedenja, 

- asertivnost, 

- neodvisnost od drugih, 

- odpravljanje miselnih napak, 

- neobremenjevanje s čustvi drugih, 

- izražanje čustev, 
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- samostojno iskanje rešitev, 

- notranji potencial, 

- trening, 

- dober stik, 

- prenos znanj v prakso, 

- iskanje alternativnih rešitev. 

 

Odgovori intervjuvank pokažejo, da so v procesu kognitivno-vedenjskega coachinga osvojile 

veščine, s katerimi so rešile težave in probleme na poti do želenega cilja. Iz odgovorov lahko 

razberemo tudi, da so razumele posamezne tehnike in namen njihove uporabe. Prav tako je iz 

odgovorov razvidno, da so sprejele odgovornost za lastne spremembe in niso čakale, da bi 

sprememba prišla od zunaj. To pomeni, da so aktivno prevzele svojo vlogo v procesu. 

 

Ocena učinkovitosti kognitivno-vedenjskega coachinga za učenje čustvene inteligence 

 

S tem vprašanjem smo želeli od udeleženk kognitivno-vedenjskega coachinga dobiti povratno 

informacijo, kako same ocenjujejo učinkovitost tovrstne intervence za učenje veščin čustvene 

inteligence. 

 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo s študijem literature pokazali, da so posamezne 

kognitivne in vedenjske tehnike, ki jih coaching prevzema iz kognitivno-vedenjske terapije, 

lahko ustrezne in učinkovite za učenje posameznih veščin čustvene inteligence. Ta teoretična 

izhodišča smo želeli preveriti še v praksi. Udeleženkam smo zastavili splošno vprašanje o 

učinkovitosti kognitivno-vedenjskega coachinga za učenje čustvene inteligence. Namenoma 

jih nismo spraševali o učinkovitosti posameznih tehnik, da ne bi povzročali zmede. Na 

splošno namreč velja, da za klienta ni pomembno ali pozna imena uporabljenih tehnik, 

bistveno je, da razume njihov namen. Prav tako v praksi uporaba posameznih tehnik ni tako 

»čista« kot v teoriji. Zaželeno je namreč, da coach tehnike med seboj kombinira ali celo 

združuje. Prav tako coach lahko med seboj povezuje in združuje pristope, ki so prevzeti iz 

različnih terapevtskih modalitet. 

 

Učinkovitost kognitivno-vedenjskega coachinga za učenje čustvene inteligence so 

intervjuvanke ocenile tako: 
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- je primeren, ker je pomagal, 

- je pomagal, 

- je učenje, ki ga je potrebno ponavljati, da pride v navado, 

- v redu je, 

- uporaben je, 

- to je pravo orodje. 

 

Vse intervjuvanke so se soglasno strinjale, da je kognitivno-vedenjski coaching učinkovit in 

uporaben za učenje čustvene inteligence in da prinaša rezultate. Iz zbranih opisnih ocen lahko 

tudi v praksi na glavno raziskovalno vprašanje »Kakšna je učinkovitost kognitivno-

vedenjskega coachinga pri učenju in razvijanju čustvene inteligence?« odgovorimo, da je 

proces po mnenju udeleženk učinkovit. 

 

Naučene veščine čustvene inteligence 

 

Osnovni predpostavki kognitivno-vedenjskega coachinga sta, da ima klient nerazvite ali 

premalo razvite veščine reševanja problemov, v primeru, da so te veščine razvite, pa jih pod 

pritiskom ali stresom ne uporablja uspešno. Pomembno je, da klient v fazi intervencije, torej 

uporabe tehnik za spremembo, prevzame aktivno vlogo in se sam uči novih veščin, coach pa 

ga pri tem spodbuja in mu pomaga. 

 

Klientke, ki so vstopile v proces kognitivno-vedenjskega coachinga, so v začetnem intervjuju 

same izrazile, katere veščine imajo nerazvite ali manj razvite in katerih ne uporabljajo 

uspešno. V procesu coachinga so se učile želenih veščin. Odgovore na vprašanje katerih 

veščin so se naučile, ki so bili podani bolj poljudno in opisno, smo »prevedli« v bolj 

strokovne izraze, ki so primerljivi z izrazoslovjem veščin čustvene inteligence, opisanim v 

teoretičnem delu magistrske naloge. 

 

Intervjuvanke so se v procesu kognitivno-vedenjskega coachinga naučile naslednjih veščin: 

- asertivnost, 

- kontrola impulzov, 

- razumevanje SPACE modela, 

- povezava misli - čustva, 
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- umirjenost, 

- izogibanje miselnim napakam, 

- prepoznavanje negativnih avtomatskih misli, 

- boljše počutje, 

- zaznava notranjih potencialov, 

- racionalno vedenje, 

- obvladovanje čustev. 

 

Odgovori intervjuvank pokažejo, da je bilo učenje veščin čustvene inteligence ciljno 

naravnano. Intervjuvanke so se v treh srečanjih naučile želenih veščin, kar potrjuje 

raziskovalno vprašanje, da je učinkovitost kognitivno-vedenjskega coachinga za učenje 

čustvene inteligence zelo visoka. 

 

Ocena domačih nalog 

 

Domače naloge so v terminologiji coachinga poimenovane kot zadolžitve med srečanji. Ne 

glede na poimenovanje so tovrstne aktivnosti bistvene za uspešen napredek klienta v procesu 

kognitivno-vedenjskega coachinga. Kljub izogibanju uporabe termina »domača naloga« ima 

veliko klientov odpor do opravljanja tovrstnih zadolžitev. Naloga coacha je, da kliente 

spodbuja k njihovem opravljanju in da v vsakem srečanju posveti dovolj časa tudi pregledu 

opravljenih aktivnosti, ker s tem klienta vsakokratno opozarja na pomembnost opravljanja 

zadolžitev med srečanji. 

 

Na to, ali bo klient opravil zadolžitve med srečanji v veliki meri vpliva seznanitev klienta, da 

so tovrstne zadolžitve sestavni del procesa, zakaj so potrebne in kaj vključujejo. Razlaga mora 

biti prilagojena klientu, prav tako težavnost in število zadolžitev. Klient mora biti tudi vnaprej 

seznanjen, da bosta s coachem v naslednjem srečanju pregledala in se pogovorila o tem, kako 

je klient opravljal zadolžitve med srečanji (Grubelnik 2004). 

 

Pomembno je, da klient zadolžitve med srečanji opravi, da lahko naučene tehnike preizkusi še 

izven varnega odnosa klient - coach. Bolj kot doseženi rezultati, so pomembni klientovi uvidi, 

ki jih je dobil med opravljanjem aktivnosti. Coach mora klienta spodbujati tudi k izražanju 

vzrokov neopravljanja zadolžitev med srečanji. Vzroki so lahko praktične narave, ali pa 



Rakovec, Primož. 2015. »Kognitivno-vedenjski coaching čustvene inteligence.« Magistrska naloga študijskega 

programa druge stopnje., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

51 

 

psihološki. Pomembno je, da se klient in in coach osredotočita na psihološke vzroke in 

raziščeta, ali ti vzroki ohranjajo ali podpirajo klientove probleme (Grubelnik 2004). 

 

Intervjuvanke so domače naloge oziroma zadolžitve med srečanji ocenile: 

- so smiselne, 

- so pomagale, 

- potrebno jih je delati, 

- trening, 

- privedejo do zavedanja, 

- privedejo do pozornosti, 

- omogočijo preizkus v praksi, 

- so vseživljenjska naloga, 

- vaja, 

- postanejo navada, 

- omogočijo pogled vase, 

- olajšajo potek srečanj. 

 

Intervjuvanke so domače naloge oziroma zadolžitve med srečanji pozitivno ocenile. Poleg 

tega, da so navedle njihovo smiselnost, so v njih prepoznale tudi možnost večjega zavedanja 

lastnih vedenj, čustev in misli. Prepoznale so jih kot možnost preizkusa naučenega v realnih 

življenjskih situacijah. Ena od intervjuvank je priznala, da je na zadolžitve najprej pozabila, 

kasneje se je nanje sicer spomnila, vendar jih ni izvajala v dogovorjeni obliki.  

 

Ocena odnosa klient - coach; Pomen odnosa 

 

Odnos klient - coach številni avtorji poimenujejo delovno zavezništvo, ker naj bi coach in 

klient stremela k istim ciljem. Vendar ocenjujemo, da tako kot pri domačih nalogah, tudi pri 

odnosu za klienta ni bistveno njegovo poimenovanje, temveč vsebina. 

 

Na odnos med klientom in coachem vplivata oba. Graditi se začne že ob prvem srečanju. Prav 

lahko pa se zgodi, da klient in coach zaradi različnih dejavnikov ne zmoreta vzpostaviti 

pozitivnega odnosa. V takšnem primeru je vprašljiva uspešnost coaching procesa, odnos med 

klientom in coachem namreč k uspešnosti prispeva kar 30%. 
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Intervjuvanke so odnos med klientko in coachem ocenile tako: 

- sproščen, 

- zaupen, 

- varen, 

- umirjena narava coacha, 

- odprtost, 

- primeren, 

- pristen, 

- bližina, 

- empatija, 

- korekten, 

- lahko se izrazim, povem, kar želim, 

- prilagajanje, 

- sprejemanje. 

 

Pomen odnosa znotraj celotnega procesa so intervjuvanke ocenile kot: 

- zelo pomemben, 

- najbolj pomemben, 

- ima težo, 

- najpomembnejši, 

- ima največjo težo, 

- predpogoj za nadaljnja srečanja. 

 

Intervjuvanke so pozitiven odnos med klientko in coachem označile kot bistven dejavnik, ki 

je prispeval k temu, da so sploh sproščeno in odprto spregovorile o svojih težavah.  

 

Bistvo tega odnosa je, da coach nepresojajoče sprejema klienta, mu namenja dovolj časa, da 

izrazi svoje misli in občutke, da klient zazna varnost in zaupnost in tako lahko bolj sproščeno 

govori o svojih težavah. Ocenjujemo, da klienti zelo hitro zaznajo ali je tovrsten odnos s strani 

coacha zaigran ali pristen in da to ve veliki meri vpliva na klientovo nadaljnje sodelovanje v 

procesu. Zato je veščina vzpostavljanja dobrega odnosa ena bistvenih veščin nosilca 

katerekoli pogovorne terapije ali procesa. 
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Prepoznava nezdravih negativnih čustev 

 

Vsa negativna čustva niso nujno nezdrava. Bistveno je, da se klient v procesu coachinga nauči 

prepoznavati in poimenovati svoja čustva. Ko klient prepozna svoja čustva, ima možnost 

izbire, kako se bo odzval na določen dogodek. Zdravo odzivanje na negativne dogodke 

pomeni izbiro zdravih negativnih čustev in posledično konstruktivno vedenje. Izbira 

nezdravih negativnih čustev pa vodi v nezdravo odzivanje, ki hromi klientovo delovanje 

(Neenan in Dryden 2006). 

 

Ocenjujemo, da se mora klient v začetku procesa naučiti prepoznavati tako čustva kot misli, 

ki običajno izzovejo določeno čustvo. Prav tako se mora naučiti zavedati možnosti izbire, ki 

jo ima v vsakem trenutku. Tako »opremljen« klient v nadaljevanju procesa coachinga lažje, 

hitreje in bolj učinkovito pride do želenega rezultata. 

  

Na vprašanje kako so v procesu kognitivno vedenjskega-coachinga uspele prepoznati svoja 

nezdrava negativna čustva, so intervjuvanke odgovarjale: 

- bolj sem poslušala svoje misli, 

- čustva ubesedim, 

- čustva izrazim, jih ne zadržujem v sebi, 

- pomaga, ko na glas izraziš svoje misli, 

- čustva sem lažje zaznala in obdelala, 

- čustva znam opredeliti in zamenjati, 

- pozorna sem na to kaj se dogaja v meni. 

 

Iz podanih odgovorov lahko sklepamo, da so vse klientke v procesu kognitivno-vedenjskega 

coachinga uspele prepoznati svoja nezdrava negativna čustva. Čustveno samozavedanje, ki  je 

ena izmed veščin intrapersonalne čustvene inteligence, je predpogoj za nadaljnje delo s 

klientovimi čustvi. V primeru da je klient sposoben s pomočjo SPACE modela poiskati 

vzroke za izražanje nezdravih negativnih čustev, lahko s coachevo pomočjo ta zamenja z 

zdravimi negativnimi čustvi, ki odpirajo pot reševanja klientovih težav. 
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Pozitivni rezultati kognitivno-vedenjskega coachinga čustvene inteligence za klienta 

 

Smiselno je, da klient v procesu kognitivno-vedenjskega coachinga prepozna rezultate, ki jih 

sam ocenjuje kot pozitivne. Tovrstni rezultati so lahko zelo močna spodbuda, da bo klient v 

procesu vztrajal, zadolžitve med srečanji izpolnjeval z manj odpora in nenazadnje želel 

dejansko postati coach samemu sebi. Pozitivni rezultati vplivajo na samomotivacijo klienta. 

Torej lahko klient že s prepoznavanjem pozitivnih rezultatov v procesu kognitivno- 

vedenjskega coachinga razvija komponento splošnega razpoloženja znotraj čustvene 

inteligence. 

 

Intervjuvanke so v procesu kognitivno-vedenjskega coachinga čustvene inteligence 

prepoznale naslednje pozitivne rezultate: 

- pripravljena spremeniti napake, ki so že dolgo moteče, 

- poznam rešitev, 

- lažje sklepam odnose, 

- povečano samozaupanje in zaupanje do drugih, 

- naučeno lahko prenašam v prakso, 

- lahko prepoznavam čustva, 

- znam postavljati cilje, 

- sem neodvisna od mnenj drugih ljudi, 

- uporabljam pozitivni samogovor, 

- uporabljam pozitivno imaginacijo, 

- dobila sem napotek za delo s čustvi. 

 

En od šestih osnovnih principov coachinga je, da se klient prostovoljno odloči za spremembo. 

Sledenje temu principu smo zaznali tudi pri odgovorih intervjuvank. Pomemben princip je 

tudi, da klient že razpolaga z viri in potenciali za rešitev problema, coach mu jih le pomaga 

najti. Odgovori intervjuvank potrjujejo tudi ta princip, vsaka od njih je namreč sama našla 

svojo rešitev, ki ji je bila v pomoč pri premagovanju ovir do želene spremembe. Vloga coacha 

je bila pri tem le, da jih je spodbujal, ne da bi jim dajal nasvete. 
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Razvijanje racionalnih miselnih in vedenjskih vzorcev 

 

Cilj coachinga je klientovo učinkovito delovanje. Predpogoj za tovrstno delovanje so 

racionalni miselni in vedenjski vzorci. Racionalni miselni vzorci klienta vodijo v izbiro 

racionalnih čustev in posledično racionalnega vedenja. Ko klient v procesu coachinga spozna, 

da ima vedno sam možnosti izbire miselnih in vedenjskih vzorcev, se začne zavedati tudi 

svoje odgovornosti za izbrane vzorce in to neha pripisovati dogodkom iz okolice. Izbiro 

racionalnih vzorcev mora klient trenirati v zadolžitvah med srečanji in jih utrjevati tudi po 

formalnem zaključku procesa coachinga. Ker vsaki izbiri racionalnega miselnega ali 

vedenjskega vzorca najbolj verjetno sledi klientovo učinkovito delovanje, lahko tovrstni 

trening in utrjevanje poimenujemo tudi kot vedenjsko tehniko pozitivnega ojačevanja, kjer 

izbranemu vedenju sledi ojačevalec oziroma nagrada. 

Intervjuvanke so racionalne miselne in vedenjske vzorce razvile s pomočjo: 

- pozitivnega razmišljanja, 

- širšega pogleda, 

- empatije, 

- prepoznavo miselnih napak, 

- kontrolo impulzov, 

- pozitivno naravnanostjo, 

- spremembo mišljenja, 

- tehniko zapisa alternativnih racionalnih misli, 

- pozitivnega notranjega dialoga, 

- spremembo vedenja. 

 

Različne uporabljene aktivnosti intervjuvank pri razvijanju racionalnih miselnih in vedenjskih 

vzorcev še enkrat kažejo na to, kako pomembno je, da je proces coachinga prilagojen 

vsakemu klientu posebej in mu dopušča možnost, da soodloča tudi pri izbiri aktivnosti 

oziroma tehnik, ki pripeljejo do želene rešitve. V tem delu procesa je zelo pomembna vloga 

coacha, da zna poslušati, neobsojajoče sprejemati, se vživljati in prilagajati klientu. 
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Samostojna uporaba tehnik kognitivno-vedenjskega coachinga 

 

Kot smo že večkrat poudarili, mora biti coaching proces naravnan k čim večji  učinkovitosti v 

čim krajšem časovnem  obdobju. V toku procesa coachinga se mora klient s coachevo 

pomočjo usposobiti, da postane coach samemu sebi. Klient se mora namreč zavedati, da 

obstaja možnost, da se s težavami, zaradi katerih je vstopil v coaching proces, lahko sreča tudi 

v prihodnosti.  

Kljub ekonomskemu vidiku večjega zaslužka ni etično, da bi coach klienta zadrževal v 

coaching procesu. Klient se mora čim prej osamosvojiti, kar je tudi en od temeljnih ciljev 

coachinga. V coaching proces se lahko vrača le na način, da s coachem osvežita pridobljena 

znanja, za kar običajno zadostuje že eno samo srečanje. 

 

Klientu so v pomoč na poti, da postane sam sebi coach, tudi tako imenovani bibliotreningi 

oziroma bibliocoaching. V tem primeru je vloga coacha, da klientu v začetni fazi priporoči 

relevantno literaturo, zvočne zapise ali videovsebine, v nadaljevanju pa klient raziskuje sam. 

 

Intervjuvanke so soglasno ocenile, da lahko uporabljene tehnike v coaching procesu v 

prihodnosti uporabljajo tudi same. Torej so pripravljene postati coachinje  same sebi.  

 

Lastna ocena srečanj 

 

Intervjuvanke so srečanja ocenile kot izkušnjo, ki je pomagala. So zadovoljne in hvaležne. 

Srečanja so jim bila všeč. Odnos so ocenile kot prijeten. Izpostavile so, da kadar sam prideš 

do spoznanja, takrat stvari sprejmeš. Razmišljale so v smeri, da če je kognitivno-vedenjski 

coaching pomagal njim pri učenju veščin čustvene inteligence, lahko pomaga še komu 

drugemu. 

 

Na podlagi zbranih odgovorov in ocen intervjuvank lahko na raziskovalno vprašanje »Kakšna 

je učinkovitost kognitivno vedenjskega coachinga pri učenju in razvijanju čustvene 

inteligence?« odgovorimo, da je visoka. Seveda pa je predpogoj visoke učinkovitosti 

coaching procesa razumevanje in sprejemanje SPACE modela. Ta model so klientke ocenile 

tudi kot učinkovito pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev - učenju veščin čustvene 

inteligence. 
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Poleg razumevanja SPACE modela na učinkovitost kognitivno-vedenjskega coachinga za 

učenje čustvene inteligence vpliva tudi odnos med klientom in coachem, katerega 

intervjuvanke ocenjujejo za najpomembnejšo sestavino procesa. 

 

Z zbranimi informacijami lahko odgovorimo tudi na raziskovalno podvprašanje »Kako klient 

s pomočjo kognitivno-vedenjskega coachinga prepozna nezdrava negativna čustva?« Ko so se 

klientke naučile in začele sprejemati SPACE model, so se začele zavedati, da so v ozadju 

njihovih neracionalnih in neučinkovitih vedenj nezdrava negativna čustva, ki jih budijo 

negativne avtomatske misli in neracionalna prepričanja. Naučile so se opazovati svoje misli in 

jih ubesediti. Prav tako so se naučile zaznavati in izražati svoja čustva, kot posledico teh 

misli. Posledično je sledilo, da so čustva v nadaljevanju lažje obdelale in zamenjale z bolj 

racionalnimi, kar je vodilo v izbiro bolj racionalnega vedenja, na kar se je nanašalo drugo 

raziskovalno podvprašanje »Na kakšen način razvita čustvena inteligenca pomaga razvijati 

racionalne vedenjske vzorce?« Intervjuvanke so jih razvile s z naučenimi posameznimi 

veščinami čustvene inteligence: pozitivnim razmišljanjem in naravnanostjo, pozitivnim 

notranjim dialogom, prepoznavo miselnih napak in spremembo mišljenja, širšega pogleda in 

empatije, kontrolo impulzov in nenazadnje s spremembo samega vedenja. 

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko z gotovostjo potrdimo, da je učenje veščin čustvene 

inteligence s kognitivno-vedenjskim coachingom učinkovito, hkrati pa se zavedamo, da nanj 

vpliva večje število variabilnih dejavnikov, ki morajo biti izpolnjeni. Takšni so na primer 

klientova pripravljenost vstopiti v proces in njegova pripravljenost sodelovanja, pojavljanje 

ovir v procesu učenja ter  usposobljenost coacha in razvitost veščin čustvene inteligence pri 

coachu. 

 

 

4 ZAKLJUČEK 

 

 

V magistrski nalogi smo iskali odgovore na vprašanje, kakšna je učinkovitost kognitivno- 

vedenjskega coachinga pri učenju čustvene inteligence. Danes šarlatanska industrija z velikim 

veseljem ponuja panaceo oziroma čarobno paličico za hitro, enkratno in učinkovito rešitev 

psiholoških in čustvenih težav človeka ter njegov hiter neustavljiv napredek k zastavljenim 
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ciljem. Z namenom razlikovanja kognitivno-vedenjskega coachinga od omenjenih 

šarlatanskih intervencij, smo v prvem delu naloge podrobneje opisali njegovo znanstveno 

preverljivo podlago. 

 

Kognitivno-vedenjski coaching črpa iz kognitivno-vedenjske terapije, katere začetki segajo 

vse do Sokrata in stoičnih filozofov. V moderni dobi se je kognitivno-vedenjska terapija 

oblikovala z združitvijo vedenjske in kognitivne terapije, katerih začetniki so bili Watson na 

strani behavioristov in Beck ter Ellis na strani kognitivnih terapevtov. Čeprav sta bili 

vedenjska in kognitivna teorija diametralno nasprotni glede relevantnosti predmeta 

raziskovanja, je z njuno združitvijo v enotno terapijo, ki je skozi zgodovinska obdobja 

zamenjala kar nekaj imen, danes pa jo poznamo pod imenom kognitivno-vedenjska terapija, 

psihoterapevtska praksa pridobila eno učinkovitejših znanstveno preverljivih terapij. 

 

Watsonov dokaz, da so človekovi strahovi naučeni čustveni odzivi, Beckova opredelitev 

vpliva notranjega dialoga na človekova čustva in vedenje ter Ellisov ABC model, ki izhaja iz 

stoičnega prepričanja, da človek ne trpi zaradi nezgode, temveč zaradi lastne presoje tega 

dogodka, so postali trdni temelji. Tem temeljem so predstavniki nove generacije kognitivno- 

vedenjske terapije z vpeljavo sprejemanja, čuječnosti in sprostitvenih tehnik dodali tudi nekaj 

pridiha vzhodnjaške mistike.  

 

Kot taka je bila in je kognitivno-vedenjska terapija prepoznana kot zelo učinkovita modaliteta 

psihoterapije za zdravljenje različnih duševnih motenj. Na začetku depresije in anksioznosti, v 

nadaljevanju še za zdravljenje posttravmatskega stresa, osebnostnih motenj, shizofrenije, 

psihoz, prehranjevalnih motenj in odvisnosti. Torej so bili njeni pozitivni učinki prepoznani 

na kliničnem področju, njena uporaba pa zaupana zdravnikom in kliničnim psihologom. 

 

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je začel uveljavljati coaching kot metoda, ki 

človeka v procesu napredka iz trenutnega v želeno stanje, obravnava kot celoto. Njegovo 

delovanje je segalo v polje človekovih vsakodnevnih težav, ki se ga psihoterapija ni dotikala. 

V ambiciji postati znanstvena preverljiva metoda, se je dokaj hitro začel spogledovati z 

različnimi psihoterapevtskimi modalitetami. 
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Coaching se je začel uporabljati kot intervenca spodbude in učenja na različnih področjih 

človekovega življenja, v osnovi pa se je razdelil na življenjski in poslovni coaching. Ne glede 

na področje intervence, je coaching principe in tehnike črpal iz različnih modalitet 

psihoterapije in se po njih tudi poimenoval: psihodinamski, nevrolingvistični, transakcijsko 

analitični, na rešitev usmerjeni pristop, na človeka usmerjeni pristop, eksistencialni, ontološki, 

narativni in kognitivno-vedenjski coaching. 

 

Kognitivno-vedenjski coaching se je začel razvijati v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. 

Povezuje teoretične koncepte Ellisove racionalno emotivne vedenjske terapije, tehnik 

reševanja problemov in kognitivno-vedenjske terapije.  

 

Skozi prebiranje literature smo zaznali le dve pomembnejši razliki med kognitivno- 

vedenjskim coachingom in kognitivno-vedenjsko terapijo. Prva je polje delovanja, druga pa 

strokovna izobrazba izvajalcev vsake od pogovornih intervenc. Kognitivno-vedenjski 

coaching ne posega na področje klinične prakse in pri izvajalcih ne pogojuje formalno 

pridobljenih znanj s področij zdravstva in psihologije. Manj zaznavne so še razlike v 

poimenovanju modelov, konceptov in uporabljenih tehnik. 

 

Ena od unikatnosti kognitivno-vedenjske terapije je prav veliko število empirično preverljivih 

vedenjskih in kognitivnih tehnik, ki so na voljo klientu in terapevtu na poti do želenega cilja. 

Kognitivno-vedenjski coaching v svoj proces vključuje večino, le da nekatere drugače 

poimenuje, določene izraze pa zaradi negativnih asociacij namerno opušča. V kognitivno- 

vedenjskem coachingu so na primer negativne avtomatske misli poimenovane kot misli, ki 

omejujejo klientovo učinkovitost (angl. PIT), miselne distorzije kot miselne napake, 

biblioperatija kot bibliocoaching, termin doamče naloge pa je zamenjal termin zadolžitev med 

srečanji. Tudi osnovni kognitivno-vedenjski model, iz katerega izhajata obe metodi, 

kognitivno-vedenjski coaching poimenuje kot SPACE model, vendar njegove logike ne 

spreminja. 

 

Zapisno utemeljuje strokovnost in preverljivost kognitivno-vedenjskega pristopa coachinga. 

Kljub temu, da zagovarja parsimoničnost, ne obljublja panacee. Zagovarja klientovo aktivno 

vključevanje v proces in njegovo odgovornost za spremembe. Bistvenega pomena se nam zdi, 

da coaching označujemo kot proces. Človekova pot k spremembi je namreč nikoli končan 
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proces, tudi ko je cilj dosežen, je treba znati vzdrževati ciljno stanje. Zato je eden 

pomembnejših principov kognitivno-vedenjskega coachinga, ki je primerljiv s principi 

kognitivno-vedenjske terapije, da se v toku procesa klient usposobi biti coach samemu sebi 

tudi po formalnem zaključku procesa coachinga. 

 

Površnega opazovalca lahko zmoti pomislek, da imata coaching in psihoterapija veliko manj 

skupnega kot se zdi, ker je coaching v osnovi definiran kot proces učenja, pri katerem se 

klient s pomočjo coacha uči novih veščin za večjo učinkovitost na različnih področjih 

njegovega življenja. Toda če podrobneje pogledamo kognitivno-vedenjsko terapijo, lahko tudi 

to, tako kot coaching, opredelimo kot nedirektiven proces, v katerem klient išče rešitve svojih 

težav ter se uči novih veščin. 

 

Veščine, ki so v pomoč človeku v njegovem vsakdanjem življenju, so tudi veščine čustvene 

inteligence, katerih razvitost vpliva na uspešnost človekovega spoprijemanja z vsakodnevnimi 

življenjskimi situacijami in na učinkovitost v doseganju življenjskih ciljev. V magistrski 

nalogi smo razumevanje veščin posameznih komponent čustvene inteligence nekoliko 

poenostavili in se oprli le na Bar-Onov model, kljub zavedanju obstoja vsaj še dveh zelo 

relevantnih modelov, Golemanovega in Salovey Mayerjevega. 

 

Bar-Onov model čustvene inteligence s komponentami intrapersonalne, inetrpersonalne 

inteligence, prilagodljivosti, spoprijemanja s stresom in splošnega razpoloženja smo ocenili za 

najbolj primeren in nazoren koncept razvrstitve posameznih veščin, za učenje katerih se lahko 

uporabi kognitivno-vedenjski coaching. 

 

Že osnovni SPACE model kognitivno-vedenjskega coachinga ocenjujemo za zelo primerno 

orodje učenja čustvenega samozavedanja, kamor spada tudi prepoznavanje nezdravih 

negativnih čustev. Ob zavedanju, da nezdrava negativna čustva budijo misli, ki omejujejo 

njegovo učinkovitost, lahko klient v nadaljevanju coaching procesa ta čustva zamenja s 

številnimi tehnikami iskanja alternativnih, za klienta bolj funkcionalnih misli. Funkcionalne 

misli pa klientu omogočajo razviti racionalnejše vedenjske vzorce. 
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Odgovore na raziskovalno vprašanje in podvprašanji smo potrdili tudi v empiričnem delu 

magistrske naloge. Odgovori, zbrani v polstrukturiranem intervjuju, so potrdili podatke, ki 

smo jih zbrali in opisali v teoretičnem delu. 

 

V magistrski nalogi smo teoretično in empirično pokazali, da je kognitivno vedenjski-

coaching lahko tudi ena od učinkovitih oblik učenja čustvene inteligence. Seveda pa se 

zavedamo tudi možnih omejitev in ovir. Na najbolj očitne smo opozorili v sami nalogi: 

klientova nepripravljenost sodelovanja v procesu, nerazumevanje SPACE modela, neustrezen 

odnos med klientom in coachem, ovire, ki nastopijo v samem procesu učenja, nezadostna 

usposobljenost coacha in nizka stopnja čustvene inteligence coacha.  

 

Tako pridobljeni rezultati so neko izhodišče, ki nakazuje možne smeri nadaljnjih raziskav 

primernosti uporabe kognitivno-vedenjskega coachinga za učenje čustvene inteligence. Za 

pridobitev rezultatov, ki bi jih lahko z večjo gotovostjo posplošili, bi bilo potrebno uporabiti 

tehnike kvantitativnega raziskovanja in pripraviti večji vzorec, ki bi bil tudi demografsko 

ustreznejši. 
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6 PRILOGA 

 

Pojmi in kategorije

BESEDILO POJMI KATEGORIJE 

1. Kako dojemate kognitivno- 

vedenjski oziroma SPACE 

model? 

K1: »Prej mi ni bil domač, ker ste 

mi ga razložili, mi je bolj jasen.« 

 

K2: »Model mi je bil v pomoč. 

Priznam, da sem ta model videla 

že nekje drugje. Lahko se ravnam 

po tem modelu in pridem do 

rezultatov, izboljšanja.« 

 

K3: »Ta model mi je blizu. Vem, 

da je tako. Razumem ta potek. 

Prepričana sem, da je to 

povezano.« 

 

K4: »Model se mi zdi logičen. 

Sploh to, da s prepoznavo čustev 

in misli lahko vplivaš na 

vedenje.« 

 

K5: »Zdi se mi resničen. Kako v 

neki situaciji delujemo. Zdi se mi 

dobra pomoč. Ko se bom v neki 

situaciji želela drugače odzvati, si 

bom lahko s tem tudi pomagala.« 

 

 

 

 

RAZLAGA 

JASEN 

 

 

V POMOČ 

REZULTATI 

IZBOLJŠANJE 

 

 

MI JE BLIZU 

RAZUMEM 

 

 

 

 

LOGIČEN 

 

 

 

 

 

JE RESNIČEN 

DOBRA POMOČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOJEMANJE 

KOGNITIVNO- 

VEDENJSKEGA 

OZIROMA SPACE 

MODELA 
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K6: »Model razumem. Preden ste 

mi ga pokazali, se tega nisem 

zavedala. Zdaj mi je to domače.« 

RAZUMEM 

JE DOMAČ 

 

 

2. Kako ocenjujete kognitivno- 

vedenjski coaching – proces, v 

katerem ste bili udeleženi? 

K1: »Všeč mi je bilo, ker sem 

dojela kako se moram v kakšnem 

primeru obnašat. Ko želim kaj 

doseči, kako to na lep način 

poveš. Kako se bolj postaviš zase. 

Da to ni nič narobe. Da se ne 

obremenjuješ s tem kaj bo druga 

oseba rekla. Da pride do 

popolnoma drugačnega odziva 

kot ga imaš na začetku sam v 

svoji glavi. Pomagalo mi je iz 

tega vidika, da lahko določeni 

osebi rečem jaz mislim tako in 

tako. Če se bo oseba s tem 

strinjala, je OK, če ne, tudi prav. 

Iz tega vidika mi je zelo 

pomagalo. Kako se izraziti v taki 

situaciji.« 

 

K2: »Meni osebno je zelo 

pomagal. Koristi mi k boljšemu 

razmišljanju. Spoznala sem, da je 

čustva boljše izražati kot 

zadrževati v sebi.« 

 

K3: »Bilo mi je všeč, ker ste znali 
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tako voditi, da sam prideš do 

spoznanja. Hitro prideš do tega, 

da je to že v meni. Edino, kar je, 

je da moraš stalno trenirati. Všeč 

mi je bilo, ker je bilo vzdušje 

sproščeno in ker ste vi tako 

umirjeni.« 

 

K4: »V redu. Zelo. Uporabna 

zadeva na vsakodnevni ravni. 

Prav fino je bilo.« 

 

K5: »Zelo v redu. Zelo mi je 

pomagalo. Postavite samo 

ogledalo. Človek sam izreče 

stvari, katere so v njemu. Morala 

sem samo sama sebe slišati, da 

vidim, da je to v meni. Da vidim, 

da lahko začnem malo drugače 

funkcionirati.« 

 

K6: »Da ti drugačen pogled. 

Smer, v katero lahko razmišljaš. 

Včasih gledaš bolj ozko in ne 

vidiš izhoda oz. smeri, v katero bi 

se lahko podal. Če se na primer 

pogovarjaš z domačimi, je 

drugače kot če te nekdo pogleda 

tako bolj od daleč, ti lažje odpre 

kakšno novo pot.« 

REŠITEV 

NOTRANJI POTENCIAL 

 

TRENING 

 

DOBER STIK 

 

 

PRENOS ZNANJ V 

PRAKSO 

 

 

NOTRANJI POTENCIAL 

 

 

 

 

ALTERNATIVNE 

REŠITVE 

 

 

ISKANJE REŠITEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA KOGNITIVNO- 

VEDENJSKEGA 

COACHINGA 

3. Kako ocenjujete učinkovitost 

kognitivno-vedenjskega 

coachinga za učenje čustvene 
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inteligence? 

K1: »Zdi se mi primeren, glede na 

to, da je meni pomagal.« 

 

K2: »Meni je pomagal. Je pa 

odvisno od človekovega 

dojemanja.« 

 

K3: »Ja. Vsak mora sam do tega 

priti. To je učenje. Mislim, da bi 

vsak lahko. Moraš sprejeti, 

ponotranjiti in potem stalno delati 

s tem. Kasneje to sigurno pride v 

navado.« 

 

K4: »To je prva stvar, ki sem jo 

preizkusila. Nimam s čim 

primerjati, se mi pa zdi v redu.« 

 

K5: »V redu zadeva. Uporabna.« 

 

K6: »Svoja čustva sem že prej 

vsaj približno razumela. Zdaj se je 

to izkristaliziralo. Mislim, da je to 

pravo orodje za to početje.« 

 

PRIMEREN 

JE POMAGAL 

 

 

JE POMAGAL 

 

 

JE UČENJE 

 

PONAVLJANJE 
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V REDU 
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PRAVO ORODJE 
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INTELIGENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kaj ste pridobili v procesu 

učenju čustvene inteligence? 

K1: »Jaz sem pridobila to, da 

imam več poguma. Dobila sem 

pogum določeni osebi povedati 

nekaj, kar me je motilo. Pomagalo 

mi je iz tega vidika, da se da vse 

na lep način doseči, kar hočeš.« 
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ČUSTVENE 

INTELIGENCE 

 



Rakovec, Primož. 2015. »Kognitivno-vedenjski coaching čustvene inteligence.« Magistrska naloga študijskega 

programa druge stopnje., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

 

K2: »Zelo mi je pomagalo. Že na 

podlagi pogovorov se mi zdi, da 

je fino to, da človek sam pri sebi 

najprej malo zadiha, preden 

odreagira. Meni je dalo veliko, 

ker se lahko zdaj še bolj poglobim 

vase. Zdaj še bolj vzroke za 

težave iščem v sebi in ne v 

drugih. Bolj sem pozorna nase kot 

na zunanje vplive in dejavnike. 

Če bi ocenjevala po lestvici, bi 

dala kar 10, ker mi je zelo 

pomagalo.« 

 

K3: »Še bolj ste mi odprli 

povezavo med mislimi in čustvi.« 

 

K4: »Najbolj fino mi je bilo, da 

sem bila zelo umirjena, ko sem se 

pogovarjala z mami. Povedala 

sem ji vse brez kreganja. Brez 

izpadov. Nisem se že v naprej 

obremenjevala s tem kako bo 

odreagirala, kaj bo rekla. Tudi 

prepoznavanje negativnih misli, 

ki vzbujajo negativna čustva, ki 

jih potem zamenjaš, je bilo super. 

V redu mi je bilo, da se potem 

bolje počutiš.« 

 

K5: »Spoznala sem del sebe, za 

katerega nisem vedela, da je pri 
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meni prisoten. Sama sebe sem 

slišala in začela sem drugače 

funkcionirati. Ta način učenja se 

mi zdi primeren za vse.« 

 

K6: »Različna orodja kako se 

spopasti s svojimi zoprnimi 

čustvi.« 

 

RACIONALNO 

VEDENJE 

 

 

ORODJA ZA SPOPAD S 

ČUSTVI 

 

5. Kako ocenjujete domače 

naloge? 

K1: »Na te domače naloge sem 

kar malo pozabila. Ampak sem se 

ob kakšnem trenutku spomnila in 

sem se prav malo opozorila – zdaj 

pa glej kaj bo v tem trenutku. 

Naloge so se mi zdele smiselne, 

nisem si pa pisala, tako kot sem 

rekla, da bom. Sem se spomnila 

domačih nalog. Na primer besedo 

»ne vem« uporabljam manj kot 

prej. Malo utihnem, pomislim, 

potem pa vem.« 

 

K2: »Domače naloge so mi 

pomagale. Predvsem pri 

reakcijah, ki so bile prej prehitre. 

Opazovanje mojih misli mi je 

zelo pomagalo. Naloge so 

smiselne.« 

 

K3: »Če nalog ne delaš, nima 

smisla karkoli se pogovarjati. 

Tisto, kar želiš izboljšati, moraš 

 

 

POZABILA 
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SO SMISELNE 

 

 

 

POTREBNO JIH JE 

DELATI 
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trenirati. Brez domačih nalog 

samo spoznaš. Z nalogami in 

nalogami pa se tega zaveš.« 

 

K4: »Prej mi je bilo samoumevno 

kako govorim, zdaj sem se začela 

zavedati in sem pozorna. Se mi 

zdi, da so bile domače naloge kar 

uspešne. Fino je bilo. Če ne ne bi 

mogla nič preizkusiti ali deluje ali 

ne.« 

 

K5: »Domače naloge so smiselne. 

Lahko preizkusiš v praksi. narediš 

nek trening, vaja dela mojstra. Če 

se hočeš na teh področjih 

izpopolniti, jih moraš trenirati. To 

je neke vrste vseživljenjska 

naloga. Potrebno je kar nekaj časa 

trenirati, da te zadeve postanejo 

nezavedne.« 

 

K6: »Domače naloge te prisilijo, 

da pogledaš sam vase, se ukvarjaš 

sam s sabo. Zato gredo tudi najini 

pogovori malo lažje.« 

SO POTREBNE 

 

ZAVEDANJE 

 

 

ZAVEDANJE 

POZORNOST 

 

PREIZKUS V PRAKSI 

 

 

 

SMISELNE 

PREIZKUS V PRAKSI 

VAJA 

MOJSTRSTVO  

TRENING 

VSEŽIVLJENJSKA 

NALOGA 

NAVADA 

 

 

POGLED VASE 

 

OLAJŠAJO SREČANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA DOMAČIH 

NALOG OZIROMA 

ZADOLŽITEV MED 

SREČANJI 

 

 

6. Kako ocenjujete odnos 

klientka – coach? 

K1: »Čisto tako bom rekla meni 

se je bilo zelo fino pogovarjati z 

vami. Drugače nisem tako 

sproščena do tujih. Bilo je čisto 

tako kot bi se na kavici 

 

 

 

 

SPROŠČENA 

 

 

 

 

 

 

OCENA ODNOSA 

KLIENTKA - COACH 

 



Rakovec, Primož. 2015. »Kognitivno-vedenjski coaching čustvene inteligence.« Magistrska naloga študijskega 

programa druge stopnje., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 

pogovarjala.« 

 

K2: »Meni je bil odnos OK. Bilo 

je zadosti zaupnosti in varnosti. 

Pomembno se mi zdi, da je 

svetovalec umirjene narave. 

Lahko sem povedala vse, sploh 

mi ni bilo težko.« 

 

K3: »Odnos je bil primeren. 

Pristen. Na stanju bližine. Ste se 

skušali vživeti.« 

 

K4: »Odnos je bil korekten.« 

 

K5: »Odnos je bil sproščen. 

Dobila sem občutek, da se lahko 

izrazim, da lahko povem kar 

hočem. Ste zelo odprt človek. 

Pripravljen se pogovarjati, 

prisluhniti, pomagati. Lahko 

rečem ,da za tako delo ste 

narejeni.« 

 

K6: »Prvi vtis je bil, da se lahko 

ob vas sprostim. Prav zato se 

sploh lahko pogovarjam o teh 

temah. Z vsakim obiskom sem se 

vas bolj navadila, zato sem vam 

lahko malo več povedala. Videla 

sem, da se svet ne podere, če 

nekomu tujemu nekaj poveš. Ste 

zelo prilagodili meni. Všeč mi je 
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bilo, da sem se lahko soočila s 

svojimi težavami. Všeč mi je bilo, 

da ko sem jokala, da ste to 

sprejeli, sem se pomirila in sva šla 

naprej.« 

 

SPREJEMANJE 

 

 

7. Kakšen pomen dajete odnosu 

klientka – coach znotraj 

celotnega procesa? 

K1: »Seveda najin odnos vpliva. 

Če imaš nasproti enega težaka, 

mu ne boš toliko stvari povedal in 

ne bo toliko vplivalo. Če imaš pa 

enega prijaznega, ki se zna 

pogovarjat in tudi kaj usmeriti, se 

itak bolj odpreš. Ta odnos je itak 

pomemben. Meni se zdi, da je ta 

odnos zelo pomemben. Tako se 

človeku še bolj odpreš.« 

 

K2: »Ta odnos je zame osebno 

najbolj pomemben. To ti daje 

varnost, občutek domačnosti, da 

se sploh lahko odpreš, da zaupaš. 

Kar se mi zdi najbolj 

pomembno.« 

 

K3: »Odnos ima težo. Vedno, 

kadar sem doma razmišljala, ali 

pa te domače naloge, se spomniš 

pogovora, vas, vaših besed, 

obraza...  

Bil je varen dober stik. Izražala 

sem se lahko brez zadržkov.« 
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K4: »Ta odnos se mi zdi zelo 

pomemben. Če nekomu ne 

zaupaš, če se ne moreš sprostiti, 

potem nimaš toliko od tega. Fino 

je, da se lahko normalno 

pogovarjaš brez zadržkov.« 

 

K5: »Odnos je imel največjo težo. 

Najpomembnejši del.« 

 

K6: »Pravzaprav je imel odnos 

veliko težo. Če ne bi bilo tega 

odnosa, se sploh ne bi odprla. 

Doma ne bi delala. Težko bi mi 

bilo priti še naslednjič.« 

POMEMBEN 

ZAUPANJE 

SPROŠČENOST 

NORMALEN POGOVOR 

BREZ ZADRŽKOV 

 

 

NAJVEČJA TEŽA 

NAJPOMEMBNEJŠI 

 

VELIKA TEŽA 

PREDPOGOJ ZA 

ODPRTOST , DELO IN 

NADALJNJA SREČANJA 

 

 

 

 

 

 

 

POMEN ODNOSA MED 

KLIENTKO IN 

COACHEM 

 

 

 

 

 

8. Ste v procesu kognitivno-

vedenjskega coachinga uspeli 

prepoznati svoja nezdrava 

negativna čustva? 

K1: »Ja. Moje bedaste misli. Bolj 

sem se poslušala kaj mislim v 

določeni situaciji. Bila sem 

živčna. To še zdaj poizkušam 

odstranit. Če sem živčna in jezna, 

škodujem samo sebi. Nihče drug 

ne bo videl, da sem jezna, ker jeze 

ne pokažem. Zdaj osebi kar 

povem kar mislim, kar me moti. 

Ne zadržujem več čustev.« 

 

K2: »Ja. V veliki meri. Drugače 

je, ko na glas izraziš stvari in te 

nekdo posluša.« 

 

 

 

VEČ SE POSLUŠAM 

 

 

 

 

 

 

POVEM 

 

IZRAŽAM ČUSTVA 

 

GLASNO IZRAŽANJE 

MISLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPOZNAVA 

NEZDRAVIH 

NEGATIVNIH ČUSTEV 
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K3: »Lažje zaznala, predvsem pa 

lažje obdelala.« 

 

K4: »Čustva sem že prej 

zaznavala, nisem pa jih znala 

opredeliti in zamenjati, da bi se 

boljše počutila. Prej sem vedela, 

da sem jezna, razočarana, nisem 

pa se znala boljše počutiti.« 

 

K5: »Znala sem prepoznati svoja 

negativna čustva, ker sem se 

naučila prisluhnit sama sebi.« 

 

K6: »Ja, s to metodo sem uspela 

prepoznati svoja čustva. Bolj sem 

pozorna kaj se v meni dogaja in 

na kašen način.« 

ZAZNAVA 

OBDELAVA 

 

OPREDELITEV 

 

 

ZAMENJAVA ČUSTEV 

 

 

 

PREPOZNAVA 

PRISLUHNEM SAMA 

SEBI 

 

POZORNA KAJ SE 

DOGAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPOZNAVA 

NEZDRAVIH 

NEGATIVNIH ČUSTEV 

 

 

 

 

 

9. Kaj so za vas pozitivni 

rezultati kognitivno-

vedenjskega coachinga čustvene 

inteligence za vas? 

K1: »Pozitivno je, da sem se bila 

sploh pripravljena tega udeležiti 

in spremeniti svoje napake, ki 

sem se jih zavedala že dolgo časa 

in so me motile. Zdaj sem v teh 

treh  tednih nekaj dosegla, da 

grem po pravi poti. Stvari so me 

motile, nisem pa vedela kako se 

jih lotiti. Zdaj vem.« 

 

K2: »Lažje bom sklepala boljše in 

 

 

 

 

PRIPRAVLJENA 

SPREMENITI NAPAKE, 

KI SO ŽE DOLGO 

MOTEČE 

 

 

POZNAM REŠITEV 

 

 

 

LAŽJE VZPOSTAVLJAM 

 

 

 

 

 

 

 

POZITIVNI REZULTATI 

KOGNITIVNO- 

VEDENJSKEGA 

COACHINGA 

ČUSTVENE 

INTELIGENCE 
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pristnejše odnose. Povečala sem 

zaupanje do same sebe in 

posledično tudi do okolice.« 

 

K3: »Na mene osebno, na moje 

življenje, odnose, čustvovanje.« 

 

K4: »Te primere lahko prenesem 

na različne pogovore. Lahko 

prepoznavam čustva. Postavljam 

cilje.« 

 

K5: »Najbolj mi je ostalo v 

spominu, da se ne smem 

obremenjevati s tem kaj si bo kdo 

mislil o meni. Da je zelo 

pomembno, da uporabljam 

pozitivne besede, ko se 

pogovarjam sama s seboj. Da je 

dobro, da se spominjam 

pozitivnih dogodkov in da si 

predstavljam te pozitivne 

dogodke.« 

 

K6: »Dobila sem neko usmeritev 

kako se spopasti s čustvi.« 

ODNOSE 

POVEČANO 

SAMOZAUPANJE IN 

ZAUPANJE DO DRUGIH  

 

VPLIV NA ODNOSE IN 

ČUSTVA 

PRENOS V PRAKSO 

PREPOZNAVAM 

ČUSTVA 

POSTAVLJAM CILJE 

 

 

 

 

 

NEODVISNOST 

POZITIVNI 

SAMOGOVOR 

 

POZITIVNA 

IMAGINACIJA 

 

 

NAPOTEK ZA DELO S 

ČUSTVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZITIVNI REZULTATI 

KOGNITIVNO- 

VEDENJSKEGA 

COACHINGA 

ČUSTVENE 

INTELIGENCE 

10. Na kakšen način ste v 

procesu kognitivno-vedenjskega 

coachinga uspeli razviti 

racionalne miselne in vedenjske 

vzorce? 

K1: »Uspela sem razviti 

racionalne misli. So pa ostale tudi 

 

 

 

RACIONALNE MISLI 

 

 

ALTERNATIVNE MISLI 

 

 

 

RAZVIJANJE 

RACIONALNIH 

MISELNIH IN 

VEDENJSKIH VZORCEV 
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prejšnje misli. Nisem se jih uspela 

še čisto rešiti. Obstajajo neke 

nove misli, ko pomisliš na 

pozitivno, da je lahko nekaj tudi 

OK. Ne pa samo negativne, vse 

bo slabo.« 

 

K2: »Gledam na stvari širše. Še 

lažje se vživim v drugega.« 

 

K3: »Najprej moraš spoznati oz. 

razumeti kako stvar deluje. vse je 

v naši glavi. Moramo se znati 

slišat pravi čas. Že vnaprej se 

pripravim na določene situacije, 

ali pa v tistem trenutku najprej 

malo zadihaš, se umakneš. Se 

ustaviš in se zaveš, potem lahko 

odreagiraš kot si želiš.« 

 

K4: »Prepoznavanje, da si sama 

razlagam situacije, ki me potem 

pripeljejo v različna čustva.« 

 

K5: »Opustila sem negativno 

mišljenje glede prihodnosti. 

Zamenjala sem mišljenje v 

'zmorem'. Preklopila sem iz ene 

vrste mišljenja v drugega. 

Spoznala sem, da me tak 

negativen odnos ne bo nikamor 

pripeljal.« 

 

 

POZITIVNO 

RAZMIŠLJANJE 

 

ŠIRŠI POGLED 

EMPATIJA 

 

SPOZNAVANJE IN 

RAZUMEVANJE 

VZORCEV 

 

 

KONTROLA IMPULZOV 

 

 

 

 

PREPOZNAVA 

MISELNIH NAPAK 

 

 

POZITIVNA 

NARAVNANOST 

 

 

 

SPREMEMBA 

MIŠLJENJA 

 

 

TEHNIKA ZAPISA 

ALTERNATIVNIH 

RACIONALNIH MISLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZVIJANJE 

RACIONALNIH 

MISELNIH IN 

VEDENJSKIH VZORCEV 
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K6: »Ko sem zapisala tisto 

pozitivno misel, sem jo doma 

obesila na vidno mesto. Zdaj jo 

večkrat pogledam, sploh ko sem v 

dvomih in mi je lažje. V to misel 

vedno bolj verjamem. 

Izoblikovala sem bolj pozitiven 

samogovor in predstave o sebi. 

Tudi vedenje sem spremenila.« 

 

 

POZITIVNI NOTRANJI 

DIALOG 

 

SPREMEMBA VEDENJA 

 

 

 

 

 

11. Ocenjujete, da uporabljene 

tehnike v prihodnosti lahko 

uporabite tudi sami? 

K1: »V določeni meri ja. Kar se 

mene tiče, se bom držala tega, kar 

sem se odločila na najinih 

srečanjih, to mi je ostalo v glavi. 

Mogoče se mi bo vmes kaj 

zalomilo, to je možno. Ampak 

imam zdaj en cilj, katerega se 

bom držala.« 

 

K2: »Ja. Se mi zdi da. Sklenila 

sem, da bom to tehniko še 

poglabljala. Bom še poiskala 

literaturo.« 

 

K3: »Ja. Sigurno.« 

 

K4: »Ja. Pa tudi še kdaj bi takole 

šla na kaj takega. Prav fina mi je 

bila tehnika 100-7. Ko sem prišla 

do konca, sem se kar pomirila.« 

 

 

 

 

BOM UPORABLJALA 

 

 

 

 

 

POSTAVLJEN CILJ 

 

 

 

 

BIBLIO TRENING 

 

 

SIGURNO 

 

PONOVITEV SREČANJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMOSTOJNA 

UPORABA TEHNIK 

KOGNITIVNO- 

VEDENJSKEGA 

COACHINGA 
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K5: »Lahko in jih bom.« 

 

K6: »Te tehnike bom 

uporabljala.« 

BOM UPORABLJALA 

 

BOM UPORABLJALA 

 

 

 

12. Želite še sami kaj dodati? 

K1: »Meni so bila ta srečanja ena 

izkušnja, ki mi je pomagala, tako 

da sem zelo vesela, da sem se 

udeležila tega. Ker mi je 

pomagalo. Zadovoljna sem.« 

 

K2: »Sem izredno hvaležna, da 

sem dobila priložnost. Na ta način 

boste lahko pomagali še veliko 

ljudem.« 

 

K3: »Bilo mi je zelo všeč na vseh 

srečanjih, ker je bil tako prijeten 

odnos. Ker ste vi tako vodili, da 

potem sam prideš do spoznanja. 

Če ne prideš sam do spoznanja, ti 

lahko nekdo ne vem kolikokrat 

reče, pa ne boš tako razumel, 

sprejel, reagiral.« 

 

K4: »Ne... Odvadila sem se 

obremenjevati s tem kaj drugi 

mislijo.« 

 

K5: »Pohvalim vas za vse, do 

česar ste me pripeljali. Mislim, da 

obvladate. Meni ste pomagali, 

lahko boste še veliko drugim. 

 

IZKUŠNJA, KI JE 

POMAGALA 

 

 

ZADOVOLJSTVO 

 

 

HVALEŽNA 

 

 

 

VŠEČ MI JE 

PRIJETEN ODNOS 

SAM PRIDEŠ DO 

SPOZNANJA, ZATO 

SPREJMEŠ 

 

 

 

 

 

NEODVISNOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTNA OCENA 

SREČANJ 
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Znate se pogovarjati, ste 

dostopen. Človek mora le samega 

sebe slišat. Verjamem, da bodo 

lahko še mnogi odšli prerojeni 

skozi ta vrata.« 

 

K6: »Rada bi se vam zahvalila. 

Pomaga.« 

ODNOS 

 

 

 

 

 

POMAGA 

 

 


