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Kaj pomeni izraz NLP coach?
Ideja t. i. coachinga izvira iz Ame-
rike in ima korenine v športu. 
Tako kot za doseganje odličnih 
rezultatov pri športu potrebujemo 
trenerja, tudi za odlične dosežke v 
življenju potrebujemo nekoga, ki 
nas zna motivirati in ima tehnike za 
uspeh, bodisi na poslovnem bodisi 
zasebnem področju. NLP coach je 
življenjski trener.

Zakaj ste se začeli ukvarjati z 
NLP?

Preden sem se poglobil v NLP, sem 
se že ukvarjal z jogo. Povod za obo-
je, tudi za NLP, je bilo ukvarjanje 
s samim sabo. V nekem obdobju 
življenja se nisem najbolje našel. 
Ugotovil sem, da delam v napačnih 
okoljih, da izgubljam čas z ljudmi, 
s katerimi nisem v produktivnih 
odnosih, da delam v okoljih, ki mi 
pijejo energijo, da sicer imam neko 
vizijo, ne pa dovolj poguma, da jo 
izpeljem. Do teh uvidov me je pri-
peljala joga – da moram res nekaj 
spremeniti. Zato sem začel razisko-
vati, katero znanje bi mi pri teh iz-
zivih koristilo. Bolj ko sem česal po 
medijih, več stvari se mi je odpira-
lo. Iz nekaterih sem dobil odgovor 
na nekaj vprašanj, a so se mi spet 
porajala nova. Potem sem naletel 
na NLP, ki je po eni strani lahko 
zelo specifično usmerjen, po drugi 
strani pa lahko zajame ogromno in, 
to se mi zdi zelo pomembno, lah-
ko ga uporabiš pri vsem. NLP nosi 
tisto, kar sem iskal: osebno odlič-
nost kot sposobnost delovanja, od-
ločanja, zavedanja lastnih vzorcev 
delovanja, sposobnost prilagajanja. 
Zato sem se odločil zanj. 

Kako poteka izobraževanje?
Izobraževanja se začnejo s prvim 
delom, ki se mu reče NLP praktik. 
To je podlaga za delo na sebi, zani-
mivo pa je, da se v okviru tega pro-
grama veliko dela v parih. Z različ-
nimi tehnikami spoznavanja same-
ga sebe izostriš senzorne kanale, ki 
niso v ospredju, in ta čutna ostrina 
je sposobnost širšega zaznavanja, 
najprej pri sebi in potem pri dru-
gih. Ko pri sebi vidiš, kako stvari 
potekajo, takrat razumeš druge, in 
ko razumeš druge, jih lahko vodiš, 
da se dokopljejo do različnih spo-
znanj – na videz spontano, čeprav 
jih kot t. i. coach pravzaprav vodiš. 
Ko sem se čedalje bolj poglabljal 
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Dober trener te lupi kot čebulo
NLP, nevrolingvistično programiranje, zajema široko paleto področij: delo z mladostniki, načrtova-
nje kariere, postavljanje novih ciljev, ukvarjanje s partnerskimi in medosebnimi odnosi. Blaž Jarc, 
NLP coach in učitelj joge v Joga studiu Sadhana, strankam pomaga poiskati pot do sprememb na 
različnih krajih: v prostorih Sadhane ali kar na sprehodu, če ugotovi, da se bo oseba tako boljše 
počutila in se mu lažje zaupala. Mar ni to lepo, da sredi narave v sebi odkriješ ključ do spre-
memb?
v NLP, sem začel učiti še jogo. Na 
klepetu ob čaju po jogi so mi stran-
ke postavljale različna vprašanja. 
Dokler so se ta nanašala na jogo, 
sem znal odgovarjati. Ko pa so mi 
začele zastavljati bolj kompleksna, 
življenjska vprašanja, sem uvidel, 
da za to nisem usposobljen. Vendar 
sem si želel odgovoriti in pomaga-
ti, zato sem najprej postal mojster 
NLP in potem NLP coach. Res se 
mi zdi velika odgovornost človeka 
usmeriti na pravo pot, ko se znajde 
na kritični točki in kot življenjski 
trener imam zdaj znanje in tehnike, 
da ljudem pomagam, kadar se spo-
prijemajo z izzivi. V življenju ima 
človek dve možnosti: ali si suženj 
ali pa mojster sprememb. V toku 
sprememb, ki so edina stalnica v 

življenju, te lahko zanaša na levo 
in desno, lahko pa se teh sprememb 
zavedaš in znotraj njih uspešno kr-
mariš. Z NLP ljudem pomagam do 
spremembe: da sprejemajo odločit-
ve, jih motiviram in jim z vprašanji 
odpiram obzorje. Dober trener ne 
daje navodil, kaj natanko moraš na-
rediti, ampak je mojster vprašanj. 
Z vprašanji te lupi kot čebulo, da 
sam odkriješ pravi odgovora zase. 
Dober življenjski trener pomaga 
definirati cilje, ki so skladni s tem, 
kar človek čuti, in 
ki nas podpirajo, 
ko jih dosežemo. 
Dober trener se 
nauči sprejeti 
jezik tistega, ki 
je na drugi strani, Fo
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razume njegov model sveta, vsto-
pi v njegov svet in z njim celostno 
komunicira. Vsi postopki so inter-
aktivni. V procesu sodelujeva oba, 
odgovornost pa je tvoja; ti si tisti, ki 
bo spremembo uvedel, rezultat pa 
je še toliko slajši, ker si sam prišel 
do tega. Eden bistvenih elementov 
NLP je tudi točka ekologije, kar 
pomeni, da se izvajajo samo ekolo-
ške tehnike, ki pozitivno učinkujejo 
na stranko in na širšo okolico. Sam 
sem že odklonil seanso in prekinil 
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Dober trener te lupi kot čebulo
tehniko, če ni bila ekološka. Del 
službe opravljam kot karma jogo, 
kot prispevek skupnosti, zato nekaj 
seans opravljam brezplačno. Ker 
imam družino in obveznosti, živim 
od trenerstva in joge, zato seanse 
pač zaračunam. Verjamem pa, da 
moraš v življenju najprej dati, da 
kaj dobiš nazaj. 

 Kako začnete delo s 
strankami?

Ljudje se pogosto bojijo izpovedati 
osebne stvari pred neznanci in moj 
prvi stik s stranko je pogovor po 
telefonu. Trenerstvo pa se lahko 
začne na kavi, na sprehodu, lahko 
pa v izobraževalnem centru Sadha-
na. Dobro vprašanje, ki ga postavi 
NLP coach, se glasi: Če bi se ob 
tednu osorej zjutraj zbudil – ura je 
sedem, vstaneš pa z občutkom za-
dovoljstva, sreče, motivacije, vese-
lja, ker je nekaj v življenju drugače, 
ker si nekaj spremenil – kaj je dru-
gače, kje je pozitivna sprememba, 
kaj si spremenil? Delam tudi na 
srednji šoli z maturanti četrtega 
letnika; tam so naši cilji zgraditev 
samozavesti, učinkovita samopred-
stavitev, učinkovita in strateška 
komunikacija ter postavitev jasnih 
ciljev na poti do mature. Prepričan 
sem, da bodo ti mladostniki šli na 
maturo z jasnimi cilji in jo opravi-
li ter bodo v življenju zadovoljni s 
tem, kar bodo počeli. Če veš, kam 
želiš, imaš dobre možnosti, da tja 
tudi prideš.

Koliko seans je potrebnih za 
dosego spremembe?

Lahko le ena. Odvisno od tega, zakaj 
človek pride. Jasnejši ko so cilji, bolj 
ko sva lahko konkretna, kje želimo 

uvesti spremembo, hitreje bova pri-
šla do tja. Če morava najprej drobiti, 
da prideva do sprožilca, potrebuje-
mo nekaj časa. Stvar lahko rešimo 
v eni seansi, ki traja okoli 45 minut, 
lahko pa v dveh ali treh. Ljudem, 
ki hodijo k meni recimo zaradi de-
presije, pomanjkanja motivacije, pri-
poročam kontinuiteto. To, da človek 
sprejme nove vzvode, da požene ko-
renine, da se navadi sprememb, lah-
ko traja nekaj mesecev. A če stranka 
ni odločena, da bo nekaj spremenila, 
ne morem storiti ničesar! Kot sem 
že rekel, je NLP coaching zelo ciljno 
naravnan in aplikativen in hitro pri-
naša rezultate, saj lahko v eni seansi 
sprožimo spremembe. Kako velike 
so, je odvisno od izziva. Sprememba 
je uporabna takoj: zavedanje vzorca 
delovanja in nato ustvarjanje novega 
vedenja, ki ga lahko vzpostavimo ta-
koj. Ko recimo čez pol ure srečamo 
človeka, ki nas je prej razjezil, po 
seansi že lahko drugače reagiramo. 
Ker je občutek, da te nekdo spremlja 
na poti sprememb, prijeten, ostanem 
med eno in drugo seanso s stranko 
v stiku. Hočem vedeti, kako ji gre 

– po SMS, elektronski pošti ali kar 
po telefonu – seveda pa strankam 
ne dovolim, da visijo na meni. Da-
jem jim tudi domače naloge in jih 
motiviram, da jih naredijo. Izzivi so 
različni.

pretiravamo: vse tehnike so take, 
da nama je obema s stranko ves čas 
udobno, da sva v območju, v okviru 
katerega se lahko odpre in se zjoka, 
če hoče. To je varno, intimno oko-
lje, ki omogoča pristen stik. Seansa 
je seveda zaupna: kar se tam do-
gaja, ne gre naprej. 

Razložite izraz NLP.
Nevro se nanaša na živčne zaznave, 
senzorne kanale, s katerimi infor-
macije pridobivamo (najpomemb-
nejši so vizualni, avditivni in kine-
stetični). Lingvistično se nanaša na 
proces, ko preidejo te informacije 
na raven jezika in širše, tudi na ne-
verbalno komunikacijo. Programi-
ranje pa se nanaša na vzorce, t. i. 
generatorje vedenja, po katerih de-
lujemo, oz. na načine, kako prido-
bljene in obdelane informacije sko-
municiramo s svetom. Življenjski 
trenerji te vzorce najprej ozaveš-
čamo, ugotovimo, zakaj nekatere 
stvari človek dela na način, kot pač 
jih, zakaj reagira tako, kot reagira, 
zakaj ga nekateri zunanji dražljaji 
spravijo v taka stanja, kot ga. Ko 
te vzorce ozavestimo in opredelimo 
želene spremembe, se lahko lotimo 
njihovega spreminjanja, izboljše-
vanja. Cilj je pripeljati človeka do 
tega, da je boljši, učinkovitejši, bolj 
motiviran. Trener v človeku poišče 
tudi pozitivna sidra, notranje vire 
moči, pomaga mu odkriti tisto naj-
boljše, kar že ima v sebi, notranje 
vire moči, prvine uspehov v prete-
klosti in prihodnosti. Človeku po-
maga, da se na to lahko nasloni in 
ga porine naprej.

Kako je nastal NLP?
Avtorja NLP sta se v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja poglabljala 
v delo nekaterih ključnih strokov-
njakov tistega časa in ugotavljala, 
zakaj imajo pri delu z ljudmi tako 
izjemne rezultate in zakaj so naj-
boljši na svojem področju. Iz tega 
je nastal NLP, model odličnosti. 
Tako kot vse se tudi NLP še naprej 
razvija in dodajajo se nove stvari. 
NLP ima veliko prednost: vpelješ 
ga lahko na vsako stvar, na poslov-
ni svet ali na osebno življenje (part-
nerski odnos, poklicna pot itd.). 
Naj poudarim še tole: NLP nikoli 
ne izključuje drugih terapij, ampak 
jih dopolnjuje, in NLP coaching ni 
psihoterapija. 

Irena Pirman

In primer te domače naloge?
Podeliti si tri zlate kolajne, našteti 
tri stvari, na katere si ponosen. Ta 
je na prvi pogled osnovna in zveni 
preprosto, a marsikdo ima s tem te-
žave – jih najprej napisati, še težje 
jih je povedati na glas. In tudi tu 
priskoči na pomoč trener. Nekateri 
morajo na Šmarno goro, drugi na 
maraton, spet tretje pripravim do 
tega, da na ves glas zavpijejo …

Ali pri NLP uporabljate tudi 
jogo?

Sem edini NLP coach, ki je obe-
nem tudi učitelj joge, in s pridom 
uporabljam starodavna jogijska 
znanja: od dihalnih tehnik do asan 
(jogijskih položajev) in tehnik 
sproščanja. Mislim, da sem zato na 
tem področju nekaj posebnega. To 
povezovanje je zelo učinkovito pri 
stresu. Če te trener ne nauči pravil-
no zadihati, ko si v nekem vrtincu, 
je malo verjetno, da bodo nadaljnje 
tehnike dosegle svoj namen. Upo-
raba tehnik je odvisna od izziva. 
Pri NLP namreč govorimo samo o 
izzivih in priložnostih za rast, ne o 
težavah in problemih. Stvari pre-
okvirjamo in na probleme gledamo 
kot na narobe obrnjene rešitve. Če 
izziv od človeka zahteva neko novo 
dinamiko, pristop, zagon v življe-
nju, potem izvajamo tudi pozdrav 
soncu, če je treba, da se človek le 
zgane! Naj poudarim, da nikoli ne 


