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KouĀ je ako šerpa – môçete sa ołho oprieř, ale kráĀař za vás nebude
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Janette !imková
Kou" je ako #erpa - mô$ete sa o%ho oprie&, ale krá"a& za vás nebude

Ka!d" z nás rie#i problémy v oblasti práce, vz$ahov %i 
nedostato%ného sebavedomia. Kou%ka Janette &imková 
neradí, ale sprevádza 'udí, ktorí sa rozhodli pre zmenu. 
Tvrdí, !e !eny %asto nevedia prija$ kompliment a zbyto%-
ne upozor(ujú na svoje nedostatky. V jej kou%ovni si páry 
%asto povedia veci, ktoré o sebe dovtedy vôbec nevedeli.

!o s vami klienti rie"ia naj#astej"ie?
!eny sebavedomie, mu"i svoje mu"stvo, v rôznych variáci-
ách a odtie#och. $asté sú vz%ahové zále"itosti, ale aj kari-
érne, späté s t&m, "e 'lovek h(adá sám seba, lebo sa oz&va 
nevyu"it& potenciál. Dominantn&mi b&vajú témy ako nájs% 
zmysluplné naplnenie "ivota, spokojnos% a osobné )%astie, 
ale aj tú"by a vízie, ktoré 'akajú na realizáciu. Ku kou'ovi 
ide 'lovek, ktor& si uvedomuje, "e chce vo svojom "ivote 
nie'o zmeni% a h(adá spôsob, ako to urobi% 'o najlep)ie.

Ako mu v tom pomô$ete?
Prvou úlohou kou'a je kou'ovan&ch „rozpohybova%“, pod-
nieti% k aktivite. Nie v)ak radami, kou' nie je v role toho, 
kto by mudroval a bol expertom na niekoho "ivot. Kou' je 
niekto ako )erpa po'as náro'nej v&pravy. Ke* treba, odne-
sie vám bato"inu, zabezpe'uje „servis“, podporuje, in)pi-
ruje, mô"ete sa o#ho oprie%, ale nebude krá'a% za vás. Ko-
u'ovanie je vz%ah medzi dvomi rovnocenn&mi partnermi 
zalo"en& na vzájomnej dôvere, otvorenosti a úprimnosti. 
$lovek, ktor& nie'o rie)i, potrebuje získa% odstup a nad-
h(ad.

Je to dlhodob% proces, alebo sa stane, $e si #lovek po 
t%$dni odpovie na svoje otázky?
Pri niektor&ch dilemách, t&kajúcich sa toho, ako urobi% 
rozhodnutie, sta'ia tri, )tyri sedenia. +udia 'asto o'aká-
vajú, "e to bude r&chle, ale je to proces. Nejak& 'as nám 
predsa trvalo, k&m sme sa ocitli tam, kde sme, a tie" potrvá, 
k&m sa odtia( dostaneme. V ideálnom prípade kou'ovan& 
po dvanástich sedeniach pocíti zmenu a udr"í ju vo svojom 
"ivote. $lovek sa nepotrebuje p&ta% – pre'o sa mi nie'o ne-
darí? Potrebuje si klás% otázky – ako to urobi% tak, aby sa 
mi to podarilo? To je náhrada starého vzorca správania za 
nov&. Niekedy mi (udia hovoria – mne je trápne, "e si s t&m 
neviem poradi%. Ale kto povedal, "e máme v)etko zvláda% 
sami? Ke* sa vám pokazí auto, otvoríte kapotu a idete to 
rie)i%? Du)a je rovnako zlo"it& systém a hlava detto.

Nepochybne patríte k tej pragmatickej vetve kou#ov. 
Existujú v"ak aj ezotericky zm%"&ajúci.
Nepopieram, "e sú veci medzi nebom a zemou, ale nie som 
fatalista. !ivot máme vo svojich rukách a máme nielen prá-
vo, ale aj povinnos% o #om rozhodova% so slobodou vo(by 
a prebratím zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Ak chce-

me 'loveka sprevádza%, potrebujeme mu da% nejak& exakt-
n& rámec vypl&vajúci z poznatkov neurovied a psychológie 
(udského správania, aby porozumel zákonitostiam svojich 
postojov.

Stali ste sa tvárou kampane zna#ky Dove. Propaguje &ud-
skú jedine#nos'. Je vám tento prístup blízky?
Rozhodne áno, v praxi k tomu podporujem nielen "eny. Sú 
také, ktoré sa budú t&ra% kvôli trom, )tyrom kilogramom 
nadváhy a rátajú otrocky kalórie. Nezamerajú sa v)ak na to, 
aby do svojho "ivota za'lenili pohyb. Tak&to postoj je pod(a 
m#a extrémny. Dokonalos% je ilúzia. Na)a jedine'nos% sa 
mô"e naplno prejavi%, ke* sme sam&mi sebou. Vtedy na)a 
energia  vy"aruje emocionálny potenciál, ktor& netvorí iba 
fyzické telo.
Ke* sa prijímame takí, akí sme, cítime vo'i sebe re)pekt 
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a úctu, preukazujeme to aj in!m. "udia sa potom cítia v 
na#ej spolo$nosti dobre. A vôbec nezále%í na tom, $i máte 
konfek$nú ve&kos' 36 alebo 40.

Pre!o máme pocit, "e na#e kamarátky sú kraj#ie, chud-
#ie, v$nimo!nej#ie?
Máme nastavenie na porovnávanie. Vnímame klady nie-

koho iného vä$#mi ako svoje vlastné. Sú v tom aj na#e 
skúsenosti z detstva, ke( sme po$úvali, %e to bolo dobré, 
ale mohlo to by' e#te lep#ie, lebo, pozri na Ani$ku, aká je 
#ikovná…  Mnohé dámy u$ím, ako prija' kompliment. V 
na#ej kultúre je prízna$né, %e najprv kritizujeme a potom 
prejaveniu uznania nevenujeme pozornos'. A neraz zby-
to$ne upozor)ujeme na svoje nedostatky. Mu% nevie, ako 
vyzerá celulitída, k!m mu to názorne nezdokumentujeme 
na vlastnom tele!

%ijeme r$chlo, pribúda rozchodov a rozvodov. Majú &u-
dia !as porozpráva' sa?
Nachádzajú si ho $oraz menej. Minimum $asu, ktoré po-
trebuje pár strávi' spolu, je 4-5 hodín t!%denne. Nemyslí 
sa t!m komunikácia potrebná na chod domácnosti, ale t!-
kajúca sa iba mu%a a %eny, ich potrieb, %elaní a tú%ob. Nie 
zriedkavo je pre &udí chatovanie atraktívnej#ie ako deba-
ta zo$i-vo$i. *asto mu% a %ena sedia pred televízorom, na 
kolenách tablety a paralelne obaja komunikujú s niek!m 
in!m. Láska je najmocnej#ia emócia, ale vy%aduje aj ve&a 
energie. Ke( sa &udia prestanú o vz'ah stara', za$ne chrad-
nú'.

Stáva sa, "e a" u vás si dvaja &udia povedia veci, ktoré ten 
druh$ ani netu#il?
Áno, vo vä$#ine prípadov. B!va to pre nich fantastick! mo-
ment precitnutia. Predstavte si situáciu, kedy mu% vníma 
to, %e partnerka venuje ve&a $asu práci a kariére a on sa o 
)u bojí, aby nevyhorela, lebo nemá $as pre seba ani pre)ho. 
Ona na jeho poznámky o tom, %e si má zorganizova' prio-
rity, reaguje podrá%dene, lebo to vníma ako obmedzovanie 
a %iarlivos'. V momente, kedy jej mu% doká%e poveda', aké 
má s jej správaním späté pocity, %e si o )u robí starosti, ona 
doká%e prehodnoti' svoj postoj. Empatia im potom pomô-
%e nájs' rie#enia, aby sa navzájom nezra)ovali.

/iVND� MH�QDMPRFQHMãLD�HPyFLD�� DOH�Y\åDGX-
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Chodia za vami !udia, ktorí pri"li o prácu?
Áno, ale !astej"ie je to tak, #e ne# $udia urobia rozhodnutie 
t%kajúce sa zmeny práce, prídu si vyjasni&, ako to zvládnu& 
!o najefektívnej"ie. Neraz klienti prídu s t%m, #e sú pod 
ve$k%m tlakom a nemajú takmer #iadne mo#nosti ako to 
zmeni&. No v#dy sa dajú urobi& opatrenia, ako vnies& do 
svojho #ivota naplnenie a zmysel.

Dá sa nasmerova# $loveka, ktor% trávi prakticky v"etok 
$as v práci, ale nemô&e si dovoli# po!avi#?
Tak%to postoj je vecou nastavenia. Je to m%tus, #e ke' niek-
to pracuje 12 hodín denne, podá vä!"í v%kon ako niekto, 
kto pracuje iba 8 hodín. Tajomstvo trvalého úspechu spo-
!íva v spôsobe, ako hospodárime s energiou. Potrebujeme 
nachádza& !as a energiu aj na veci, na ktor%ch nám zále#í 
mimo pracoviska.

Odporú$ate si teda plánova# aj vo!no$asové aktivity?
Je to rovnako dôle#ité ako práca. Je to !as, ktor% venuje-
me sam%m sebe, svojmu vnútornému pre#ívaniu, blízkym, 
priate$om a aktivitám, ktoré nás nap()ajú rados&ou.

Kou$ing je u nás e"te pomerne mlad% odbor. Ako ste sa 
k nemu dostali vy?
Nasmerovalo ma k tomu sociálne poradenstvo, kedy som 
pochopila, #e mnohí $udia nepotrebujú rady. Jedna z mo-
jich prv%ch klientok mala od poh$adu zvonka v"etko, !o 
ju robilo úspe"nou – vysokú pozíciu 
i materiálne zabezpe!enie, napriek 
tomu nebola vnútorne spokojná. Na 
to rady nie sú, tam !lovek h$adá sám 
seba, zmysel svojho #ivota a poslanie.

Vy"tudovali ste sociálnu prácu?
Áno, moja osobnostná typológia ma 
predur!uje pre pomáhajúcu profe-
siu a v kou!ovaní som sa na"la. Ke' 
som si urobila kou!ovacie tréningy, 
môj #ivot dostal nov% rozmer. Nie je 
to toti# iba profesia. Je to aj #ivotné 
poslanie zalo#ené na úprimnej snahe 
pomáha& $u'om k dobru a úspechu.

Nie je to tak, &e pomáhaním in%m 
$lovek blokuje vlastné problémy?
Dobr% kou! nemá v sebe ni! negatív-
neho, nie je autoritatívny, manipula-
tívny ani nátlakov%. Jedn%m z indi-
kátorov dobrého kou!a je to, #e ke' 
s ním komunikujete, cítite sa dobre. 
Nevnímate ni!, !ím by vás ru"il ale-
bo odpudzoval, ani nemáte pocit 
menejcennosti. K v%bave kou!a patrí 
vysoká emo!ná inteligencia a empa-
tia je jeho silnou stránkou. Musí by& 

ur!it%m zdrojom in"pirácie a zárove) je „zastabilizovan%“, 
aby bol klientovi oporou.

Boli ste niekedy v situácii, kedy ste si nevedeli poradi#?
Pred 10 rokmi som vyh$adala odbornú pomoc pomáhajú-
cej profesie. Aj pod$a vlastnej skúsenosti oce)ujem, ke' sa 
!lovek odhodlá. To je prv% krok, kedy niekto príde a pri-
zná, #e je v slepej uli!ke a h$adá cestu von. Hrdinstvo je v 
tak%chto prípadoch zbyto!né.

Máte svoju ob!úbenú my"lienku, ktorou sa riadite?
Mám ich celú zbierku, ktorá sa stále rozrastá, ale s ob$ubou 
hovorím, #e treba by& sam%m sebou, lebo v"etci ostatní sú 
u# obsadení. Autorom je Oscar Wilde.

Zdroj: Rozhovory.sk

Autor: SUL, 
Foto na obálke: Peter Kremnick!
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