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Wybrane narzędzia coachingowe 

Kwestionariusz ewaluacyjny 

Znaczenie, 
waga  

Poziom satysfakcji 
Bardzo 

niski Niski Średni Wysoki Bardzo 
wysoki 

 Realizacja swoich celów rozwojowych      

 Sprawczość i kontrola nad życiem, po-
dejmowanie inicjatywy      

 Równowaga osobista      

 Motywacja do realizacji celów związa-
nych z karierą zawodową      

 Samodyscyplina      

 Poczucie optymizmu      

 Satysfakcja z relacji ze grupą rówieśniczą      

Kompetencje procesowe i systemowe 

 
Sterowalność - znajomość i dostępność 
do posiadanych zasobów pozwalających 
sprostać stawianym wymaganiom 

     

 

Zrozumiałość – umiejętność ustrukturo-
wanie, przewidywanie i wytłumaczenia 
bodźców napływających w ciągu życia ze 
środowiska wewnętrznego i zewnętrzne-
go 

     

 Zarządzanie czasem. Organizacji pracy 
własnej      

 Znajomość własnych centrów życia      

 Świadomość zjawisk zachodzących w 
procesie zmian      

 Znajomość i świadomość  znaczenia pracy 
w rozwoju osobistym      

 
Aktywne i skuteczne poszukiwanie za-
trudnienia w zakresie wspierającym reali-
zację celów zawodowych i osobistych 

     

Kompetencje osobiste 

 
Dążenie do rezultatu 
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 Elastyczność myślenia i działania      

 
Akceptowanie zachowań, które często są 
postrzegane jako odmienne od po-
wszechnie przyjętych 

     

 
Samoświadomość siebie, swojego stylu 
zachowań, posiadanych zasobów i ogra-
niczeń 

     

 
Posiadanie dokładnego rozeznania swo-
ich silnych i słabych stron oraz bycie go-
towym je doskonalić 

     

 Podejmowanie decyzji      

 Radzenie sobie ze stresem, zarządzanie 
stresem      

 Kontrolowanie emocji i redukowanie 
napięć      

 Rozwiązywanie problemów      

 Świadomość wpływu przekonań na po-
dejmowane decyzje i działania      

 Poczucie kontroli, samokontrola      

 Samoocena, zaufanie do samego siebie      

Kompetencje społeczne 

 Umiejętność budowania relacji w otocze-
ni oraz pomiędzy pokoleniami      

 Komunikatywność w kanałach racjonal-
nym i emocjonalnym      

 Empatia, wrażliwość na potrzeby innych 
osób,      

 Współpraca, współdziałanie dla osiągania 
celów      

 Negocjowanie      

 Rozwiązywanie konfliktów      

 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami      

 Dotrzymywanie obietnic      

 Asertywność      
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Etapy sesji coachingowej 
1. Zbudowanie relacji, sprawdzenie gotowości i zasobności klienta 

i. Sprawdzenie sytuacji 
• Co się wydarzyło? 
• Jak się czujesz, jakie myśli masz w głowie? 

ii. Podniesienie i wzmocnienie zasobności 
• Podsumowanie osiągnięć i postępów. 

 
2. Ustalenie celu na sesję 

a. Określenie tematu - źródła 
i. Bieżący problem 

ii. Wnioski z eksperymentu pomiędzy sesjami (praca domowa) 
iii. Narzędzia diagnostyczne (Koło Życia, Siatka celów, kwestionariusze, koła 

identyfikujące poziom satysfakcji itp.) 
iv. Kontynuacja realizacji celów ustalonych na cały proces, podsumowanie po-

stępów. 
• Czego chcesz? 
• Z czym przychodzisz? 
• Czego potrzebujesz w związku z tym problemem? 

b. Doprecyzowanie celu 
• Kiedy dokładnie ci to potrzebne? 
• Co jest ci potrzebne żeby wybrać? 
• Co to znaczy …. 
• Co chcesz zmienić? 
• Jaki chcesz być? 
• Czego chcesz w zamian? 

c. Określenie kryteriów na cel 
• Po czym poznasz, że osiągnąłeś ten cel? 
• Po czym poznasz, że jesteś gotowy wejść w ten obszar? 
• W jaki sposób zmierzysz …? 
• Po czym poznasz, że już wiesz? 

d. Wzmocnienie motywacji  - odwołanie do wartości stojącej za celem 
• Co wartościowego uzyskasz jak zrealizujesz ten cel?  
• Jak osiągniesz to czego chcesz, co jeszcze w twoim życiu rozwinie się, 

zmieni na lepsze? 
• Jak się wtedy poczujesz? 
• Co będziesz czuł jak to osiągniesz? 
• Jakie myśli będziesz miał głowie? 

 
3. Sytuacja obecna - eksploracja 

a. Opowiedz o tej sytuacji – stan obecny 
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b. Określ stan docelowy 
c. Poszerzenie świadomości (linie życia, fazy rozwoju, kwestionariusze osobowościowe, 

wybory ról). Mini warsztaty wprowadzające z zagadnienia. 
d. Tożsamość, emocje, stany, umiejętności 

• Co czujesz? Kim jesteś? 
• Jak wyobrażasz sobie stan najkorzystniejszy dla ciebie? 
• Co cię wtedy motywowało? 
• Co cię powstrzymuje? 

 
4. Działania i interwencje 

a. Różnego rodzaju interwencje, praca z przekonaniami, meta pozycje. 
b. Identyfikacja zasobów 

• Kto, co może ci w tym pomóc? 
• Jakie masz zasoby aby wzmacniały .? 
• Czym dysponujesz do …? 
• Jakie twoje zdolności, umiejętności, zasoby pomogą ci osiągnąć to 

czego pragniesz? 
• Jak najlepiej i kiedy wykorzystasz te zdolności?  

c. Strategie 
• Jakie masz sposoby radzenia sobie z …? 
• Kiedy poczujesz jak ten scenariusz się spełni? 

 
5. Ustalenie celów do realizacji 

• Czym chcesz się zająć? 
• Kiedy zaczniesz? 
• Co możesz zacząć robić? (co chcesz lub co zaczniesz) 
• Co możesz przestać robić? 
• Co możesz więcej robić? 
• Co możesz mniej robić? 
• Co możesz robić inaczej? 

 
6. Wzmocnienia motywacji do realizacji celów 

• Co uzyskasz jak to osiągniesz? 
• Co się stanie jeśli tego nie zrobisz? 
• Co się stanie jeśli to zrobisz? 
• Co się nie stanie jeśli to zrobisz? 
• Co się nie stanie jeśli tego nie zrobisz? 
• Kim będziesz jak osiągniesz, to czego pragniesz? 

 
7. Zadania, eksperymenty do wykonania pomiędzy sesjami 

a. Zadane wyznaczone przez coacha 
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b. Zadania wyznaczone sobie przez klienta 
 

8. Podsumowanie 
• W jakim stopniu osiągnąłeś swój cel? 
• Jak się czujesz? Co myślisz? 
• Z czym wychodzisz? 
• Co dla siebie zyskałeś istotnego? 
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Przyciągająca przyszłość / Action plan 
INSTRUKCJA 
Doświadczenie służy do emocjonalnego sprawdzenia prawidłowości celu i wzbudzenia poczucia jego 
realności 
Ćwiczenie realizowane jest w formie chodzonej.  
 

1. Określenie celu. 
2. Wizualizacja celu. 
3. Umiejscowienie obrazu osiągniętego celu na linii czasu. 
4. Dojście do celu. 
5. Cel. 
6. Powrót do teraźniejszości.  
7. Teraźniejszość   

 
1. Określenie celu. 
Określ swój cel, który masz zamiar osiągnąć, w jakim czasie chcesz go osiągnąć (na przykład w ciągu 
pięciu lat).  
2. Wizualizacja celu. 
Wyobraź sobie samego siebie w sytuacji, kiedy ten cel już osiągnąłeś.  
Czy w tym obrazie chcesz jeszcze coś poprawić?  
3. Umiejscowienie obrazu osiągniętego celu na linii czasu. 
Wyobraź sobie przed sobą linię przyszłości. W którym miejscu na tej linii możesz umiejscowić obraz 
osiągniętego celu.  
W jakiej odległości od ciebie znajduje się Twój cel? (ok. 2-3 m) 

4. Dojście do celu. 
Idź powoli po linii czasu do swojego celu, zwracając uwagę na zmianę odczuć w miarę posuwania się 
naprzód. Zaznacz miejsca, w których masz niejasne, lub negatywne odczucia. Możesz w tych miej-
scach wystąpić z linii czasu i wychodząc na drugą pozycję przesłać sobie potrzebne możliwości (zaso-
by). 
5. Cel. 
Wejdź w twoim wyobrażeniu do obrazu twojego celu. Zwróć uwagę na wszystkie wrażenia senso-
ryczne. Czy wszystko jest w porządku. Jeżeli masz odczucie, że chcesz jeszcze coś poprawić. Masz 
możliwość wyjścia na drugą pozycję, które powinna być nieco oddalona w kierunku  przyszłości i 
przesłać sobie potrzebne możliwości.  
Po uzyskaniu i sprawdzeniu wszystkich możliwości, stojąc w miejscu osiągniętego celu wyobraź sobie 
siebie w teraźniejszości. Co chciałbyś przekazać tej osobie?  
6. Powrót do teraźniejszości. 
Po zakotwiczeniu uczuć związanych z osiągniętym celem, wracaj powoli do teraźniejszości. Zwracaj 
uwagę na zmieniające się odczucia. W przypadku negatywnych odczuć możesz je skorygować. Powrót 
od celu do teraźniejszości wykonywany jest w formie coafania się, czyli klient jest cały czas twarzą do 
celu 

7. Teraźniejszość 
Jak pociągający jest teraz twój cel?  
Jakie są Twoje wspomnienia z przyszłości? 
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Aktywne słuchanie 
 

Odzwierciedlanie 
• Proste powtórzenie tego, co zostało właśnie powiedziane 
• Odzwierciedlenie również charakteru wypowiedzi (tempo, tembr głosu itp.) 

 
Podsumowywanie 

• W przypadku jak podawana jest duża ilość informacji na raz. 
• Wybór tych, które wydają się mieć największe znaczenie lub były powtórzone kilka razy. 

 
Wyjaśnianie 

• Parafrazowanie wypowiedzi ujęte własnymi słowami. 
• Ma to charakter ukierunkowywania 

 
 
 

Protokół przyzwolenia 
 

1. Rozwiązywanie konfliktów: 
Czy, mogę ci powiedzieć? 
 

2. Poczucie wysłuchania: 
Czy mogę coś do tego dodać? 
 

3. Przekazywanie informacji zwrotnych 
Mogę się podzielić z tobą moimi spostrzeżeniami? 
 

4. Poszanowanie granic 
Czy mogę coś zasugerować? 
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Koło życia 
INSTRUKCJA 

Poniższe pytania i stwierdzenia pomogą Ci w odkryciu tego, co dzieje się w całym Twoim życiu oraz 
stworzeniu wizji tego jak chcesz aby każdy z wybranych przez Ciebie obszarów funkcjonował. Zasta-
nów się przez chwilę nad każdym z pytań, możesz je odnieść do poszczególnych obszarów wymienio-
nych poniżej lub zadać sobie swoje własne pytania. 

Rekomendowane obszary: 

(1) Pieniądze i finanse 
(2) Rozwój osobisty 
(3) Kariera 
(4) relaks, czas wolny 
(5) Zdrowie i 
(6) kondycja fizyczna 
(7) Życie uczuciowe / inne ważne 
(8) Środowisko / otoczenie (praca, dom, położenie, samochód, meble, powietrze etc) 

Obszary powyższe propozycję. Klient sam może określić o czym chce rozmawiać i nad czym zastana-
wiać, co jest dla niego ważne. 

Po określeniu ocen  na skali 1-10, klient zaznacza poziomy satysfakcji na kole dla zwizualizowania 
różnic. Klient wskazuje dla każdego obszaru poziom obecny oraz poziom oczekiwany. Dla obu pozio-
mów opisuje jak jest obecnie i co będzie inaczej dla poziomu oczekiwanego. 

Pytania pomocnicze (uzupełniające) 

− Na skali od 1 do 10, gdzie 10 jest ocena najwyższą, określ w jakim stopniu jesteś usatysfak-
cjonowany w każdym z obszarów. 

− Jak wygląda ten obszar w chwili obecnej? 

− Jak wyglądałby na 10? Co byś miał? Jak byś się czuł? Wyobraź sobie, że to już masz (na 10) 
Przeżyj ten dzień 

− Co zmieniłaby wysoka ocena wystawiona temu obszarowi – w innych obszarach? 

− Jakie talenty/ zasoby/ umiejętności j/ wiedzę już posiadasz w tym obszarze? Jakich masz 
sprzymierzeńców? Jakie są Twoje mocne strony? 

− Jakie jest główne Twoje przekonanie związane z tym obszarem? Przekonanie twojej rodziny / 
kultury z jakiej się wywodzisz? 

− Co trudnego jest w tym? Jak ten obszar wygląda teraz? 

− Kogo znasz kto osiągnął bardzo wiele w tym obszarze? Co by tobie doradził? 

− Wymień kilka sposobów, które mógłbyś wykorzystać by pozyskać potrzebne Ci zasoby w tym 
obszarze 

− Co możesz zrobić aby ten obszar zyskał wyższą ocenę? 

− Kiedy zaczniesz i od czego zaczniesz? 
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Cel
Na czym ci 

zależy?

Rzeczywistość
Co się dzieje 

obecnie?

Możliwości
Co mógłbyś 

zrobić?

Wola
Co zamierzasz 

zrobić?

 

Model coachingowy GROW 
 
GOAL – CEL 
Wskazanie konkretnego punktu, do którego chce 
się dotrzeć, pomaga się skupić na rozwiązaniu niż 
na samym problemie 
 

• Na czym ci zależy? 
• Jakie wyznaczasz ramy czasowe? 
• Ma którym miejscu na skali os 1 do 10 chciałbyś się znaleźć? 
• Wyobraź sobie, że osiągnąłeś ten cel 

– Jak się przedstawia sytuacja? 
– Jak się czujesz? Co czujesz, jakie emocje, jakie masz myśli? 
– Co ludzie do ciebie mówią? 
– Jakie korzyści osiągasz, zdobywasz? 

• Co chcesz osiągnąć w perspektywie 5lat/1 roku/ 3 miesięcy? 
• Jak zdefiniowałbyś swój cel, gdybyś miał go wyrazić zaledwie kilkoma słowami? 
• Na których aspektach, elementach tak naprawdę chcesz się skupić? 
• Skąd będziesz wiedział, że osiągnąłeś cel? 
• Na czym tak naprawdę by ci zależało, gdybyś żył świecie  idealnym? 
• Opisz ten cel w ujęciu poziomów Dilts’a 

 
REALITY – RZECZYWISTOŚĆ 
Analiza bieżącej sytuacji coachowanego 
 

• Co się dzieje w tej chwili? 
• Na ile jest to dla ciebie ważne? 
• Gdyby przyjąć, że wartość 10 symbolizuje sytuację idealną, jak oceniłbyś swoje położenie w 

tej chwili? 
• Jaki wpływ ma to na ciebie i na twoje odczucia? 
• Co ci się udało dotychczas zrobić? 
• Na kogo jeszcze ta sytuacja ma wpływ? 
• Jakie działania podejmujesz, żeby przybliżyć się do wyznaczonego celu? 
• Które z podejmowanych przez ciebie działań utrudniają ci osiągniecie celu? 

 
OPTIONS – MOŻLIWOŚCI 
Przypływ energii dzięki uzyskaniu jaśniejszego obrazu rzeczywistości 
  

• Jakie masz możliwości? 
• Co jeszcze mógłbyś zrobić? 
• Co jeszcze? 
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• Gdyby istniała jeszcze jakaś możliwość, to jak by się przedstawiała? 
• Co sprawdzało się w przeszłości? 
• Jakie kroki mógłbyś poczynić? 
• Co mógłby zrobić ktoś inny na twoim miejscu? 
• Wyobraź sobie, ze osiągnąłeś swój cel. Spójrz za siebie i opowiedz, jak do tego punktu dotar-

łeś. 
• Kto mógłby ci pomóc w osiągnięciu tego celu? 
• Gdzie mógłbyś szukać niezbędnych informacji? 
• Co możesz zacząć robić? 
• Co możesz przestać robić? 
• Co możesz więcej robić? 
• Co możesz mniej robić? 
• Co możesz robić inaczej? 
• Co się stanie jeśli tego nie zrobisz? 
• Co się stanie jeśli to zrobisz? 
• Co się nie stanie jeśli to zrobisz? 
• Co się nie stanie jeśli tego nie zrobisz? 

 
WILL – WOLA 
Dokonanie wyboru tych działań, które coachowany zobowiązuje się faktycznie podjąć. 
 

• Co zamierzasz z tym zrobić? 
• Kiedy zamierzasz to osiągnąć? 
• Kiedy? 
• Ile będzie cię kosztować podjęcie tego typu działań? 
• Co mógłbyś zrobić, żeby bardziej się zaangażować? 
• Czy mógłbyś robić więcej? 
• Ile więcej mógłbyś robić? 
• Jak dużo więcej mógłbyś robić? 
• Jak częściej mógłbyś robić? 
• Gdzie zamierzasz tego szukać? 
• Z kim zamierzasz w tej sprawie rozmawiać? 
• Co jeszcze mógłbyś zrobić? 
• Na ile czujesz się w to zaangażowany? 
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Pytanie o cud 
To technika wywodząca się z tzw. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR, z ang. solution 
focused brief therapy - SFBT). Jej istotą jest wyobrażenie sobie (wizualizacja) sytuacji, w której dany 
problem zostanie rozwiązany.  Technika taka przydatna jest w sytuacji  

 

INSTRUKCJA 

 

Wyobraź sobie, że pewnego dnia po zrobieniu wszystkich tych rzeczy, które robisz tak jak sobie zapla-
nowałeś/łaś  (pauza), wieczorem kładziesz się spać. Zasypiasz (pauza). Podczas snu wydarza się cud. 
Cud, który polega na tym, że Twoje problemy zostały pomyślnie rozwiązane (pauza). Tak po prostu. 
Ale ponieważ ten cud wydarzył się w nocy, to Ty o tym nie wiesz. Budzisz się rano (pauza).  

Pytania naprowadzające 

− Po czym poznasz, że ten cud miał miejsce?  
− Co w Twoim życiu będzie wyglądało wówczas inaczej? 
− Jak będzie wyglądał Twój cały dzień, kiedy cud się wydarzy? 
− Co będziesz robił innego od rana? Jak? Z kim? Gdzie? Po co? 
− Co zmieniło się w Twoim zachowaniu? 
− Co zmieniło się w zachowaniu innych? 

 

Co możesz zrobić „teraz” żeby zacząć drogę do Twojego cudu? Jaki jest Twój pierwszy krok? 
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EXACT – model wyznaczania celów 
 
Określenie punktu docelowego jeszcze przed rozpoczęciem podróży. 
E – Jednoznaczny (Explicit) – Jedno zagadnienie, kilka słów 
X – Fascynujący (eXciting) – Osadzony w pozytywnym kontekście, inspirujący 
A – Wymierny (Assessable) – podlegający pomiarom, dający się zmierzyć 
C – Ambitny (Challenging) – Celujący w ideał, wymagający wysiłku 
T – Osadzony w czasie (Time-framed) – Przewidziany na 3 do 6 miesięcy 
 
Dobrze zdefiniowany cel powinien być: 

1. pozytywnie sformułowany 
2. samodzielnie osiągalny 
3. sformułowany specyficznie 
4. ekologiczny 
5. motywujący 

  
Pytania pomagające w dobrym określeniu celu: 
Ad 1. pozytywne sformułowanie- bez negacji i porównań 

• Co chciałbyś zamiast..........? 
• Co osiągniesz, zrobisz, kiedy osiągniesz.........? 
• Co będziesz miał, czego wcześniej nie miałeś? 

 
Ad 2. samodzielnie osiągalny - cel powinien być odpowiednio duży 

• Czy potrafisz ten cel sam osiągnąć? 
• Czego potrzebujesz, żeby osiągnąć........? 

 
Ad 3. specyficznie sformułowany - sprawdzenie kontekstu, miejsca, czasu 

• Po czym poznasz, że osiągnąłeś swój cel? 
• Wyobraź sobie, że osiągnąłeś......? 
• Kiedy chcesz osiągnąć swój cel? 
• Co czujesz? Co widzisz?..... 

 
Ad 4. ekologiczny 

• Co się stanie, kiedy osiągniesz ......? 
• Jaki wpływ miałoby osiągnięcie celu na inne sfery twojego życia? 
• Czy twój cel zgadza się z twoimi  zasadami? 

 
Ad 5. Motywujący 

• Co jest w osiągnięciu tego celu ważne dla ciebie? 
• Co jest w nim najlepsze? 
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Model SMART – kryteria dla celu 
SPECYFICZNY, KONKRETNY  (SPECYFIC AND CLEAR) 

Pytania: 

1. Czego dokładnie chcesz?  
2. Kiedy dokładnie chcesz to uzyskać? 
3. Jak będzie wyglądać sytuacja, gdy osiągniesz swój cel? 
4. Określ rozsądne ramy czasowe dla swojego celu i powiedz mi dokładnie, co chcesz    do 

tego czasu osiągnąć? 
5. Bądź bardziej konkretny: jakiego rezultatu oczekujesz? 

MIERZALNY, WYMIERNY (MEASURABLE) 

Pytania:  

1. Wyznacz kryterium, po którym poznasz, że cel został osiągnięty? 
2. W jaki sposób zmierzysz, czy cel został osiągnięty? 
3. Określ po czym rozpoznasz, że jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu? 

OSIĄGALNY (ATTAINABLE, ACHIEVABLE ) 

Pytania: 

1. Czy jest to cel, który możesz zrealizować? Czy w praktyce można go osiągnąć? 
2. Gdzie mogę znaleźć zasoby? 
3. Czy istnieją jakieś trudności lub okoliczności, które mogą przeszkodzić Ci w osiągnięciu 

tego celu? 
4. Czy ten cel zależy od decyzji innych osób?  Jak możesz wpłynąć na innych, by pomogli Ci 

go osiągnąć? Jak mógłbyś go przeformułować, by zależał tylko od Ciebie? 

ZGODNY ZE MNĄ, ODPOWIEDNI DLA MNIE, ISTOTNY (RELEVANT) 

Pytania: 

1. Jaką masz motywację do osiągnięcia tego celu? 
2. Dlaczego jest to dla Ciebie takie ważne? 
3. Czy cel jest spójny z Twoimi wartościami? 
4. Z czego jesteś gotowy zrezygnować, co wyrzucić ze swojego planu dnia, by popracować 

nad osiągnięciem tego celu? 
5. Jak zmieni się Twoje życie, gdy go już zrealizujesz? 
6. Czy jest coś, co Cię powstrzymuje? 
7. W skali od 1 do 10, jak ważne jest dla Ciebie osiągnięcie tego celu? 

TIME SPECYFIC – OKREŚLONY, OSADZONY W CZASIE (TIME DIMENSIONED ) 

Pytania: 

1. Kiedy zrealizujesz ostatecznie swój cel? 
2. Kiedy zaczniesz? 
3. Jak często masz wykonywać pracę na rzecz jego realizacji? 
4. Kiedy masz przestać go realizować? 
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Siedem zasad pracy z celami 
1. Mów, czego chcesz, nie, czego chcesz uniknąć  

a. Czego chcę zamiast? 
b. Co mi to da? 

 
2. Stawiaj sobie cele stymulujące i realne 

a. Czy ten cel jest osiągalny? 
b. Czy ten cel jest stymulujący? 

 
3. Wpływaj na rezultat bezpośrednio 

a. Czy ten cel jest pod moja kontrolą? 
b. Co będę robił, aby go osiągnąć? 

 
4. Zmierz swój postęp 

a. Jak będę mierzył mój postęp? 
b. Jaki poziom zmian chcę uzyskać? 

 
1. Sprawdź swoje zasoby 

c. Jakie mam zasoby? 
d. Jak mogę dostać więcej pomocy? 

 
5. Oblicz koszt 

a. Jakie są pozytywne cechy stanu obecnego? 
b. Jaki będzie koszt osiągnięcia celu i czy chcę go zapłacić? 

 
2. Sporządź plan działania 

a. Jakie są mniejsze specyficzne cele, które umożliwią mi realizację głównego celu? 
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Analiza wartości Hauka 
• Cel: identyfikacja świata wartości 

• Narzędzie można stosować w formie pisemnej (dając do wypełnienia klientowi) lub wspólne 
omówienie (rozmowa) 

• Klientowi przedstawiona jest lista osobistych wartości –  KROK PIERWSZY po pierwsze klient musi 
się ustosunkować do poziomu ważności poszczególnych wartości od 0 – całkowicie nieważne do 
10 – bardzo ważne (zobacz tabelę 1); 

• KROK DRUGI – klient zaznacza jak bardzo zadowolony jest obecnie z realizowaniem swoich warto-
ści od 0 – całkowicie niezadowolony do 10 – bardzo zadowolony zobacz tabelę 1); 

• KROK TRZECI– klient odpowiada na serię pytań, która pokazuje, jaką role odgrywają poszczególne 
wartości w życiu klienta ; 

Pytania do kroku trzeciego 

1. Postępuję raczej kierując się swoimi pragnieniami, potrzebami niż wartościami 
2. Jestem świadomy swoich wartości, ale nie postępuje według nich 
3. Staje się świadomy swoich wartości dopiero wtedy jak nie mogę ich urzeczywistnić 
4. Chociaż staram się postępować zgodnie z moimi wartościami, często mi to nie wychodzi.  
5. Z niektórymi sytuacjami radziłbym sobie o wiele lepiej jakbym nie kierował się swoimi warto-

ściami 
6. Jestem świadomy swoich wartości i staram się postępować według nich 
7. Jeżeli uda mi się zrealizować jedną z moich centralnych wartości, odczuwam radość i dumę 
8. Moje wartości pomagają mi odnaleźć sens 
9. Często muszę bardzo walczyć o urzeczywistnienie moich podstawowych wartości 
10. Jeżeli nie udaje mi się zrealizować swoich wartości centralnych, odczuwam smutek i obwi-

niam samego siebie 
11. Mam trudności w cieszeniu się z realizacji moich centralnych wartości 
12. Kiedy nie realizuję moich podstawowych wartości, przeżywam poważny kryzys.  
13. Bez realizacji moich centralnych wartości mam poczucie porażki życiowej.  
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MOJE OSOBISTE WARTOŚCI KROK PIERWSZY (0-10) KROK  DRUGI  (0-10) 

DOBRE RELACJE Z INNYMI LUDŹMI 
  

WEWNĘTRZNA HARMONIA 
  

SPOŁECZNY WPŁYW 
  

ZABAWA/PRZYJEMNOŚĆ 
  

WOLNOŚĆ MYŚLENIA 
  

WOLNOŚĆ POSTĘPOWANIA 
  

DUCHOWOŚĆ 
  

PRZYNALEŻNOŚĆ 
  

ZDROWIE 
  

PRZYGODA 
  

POCZUCIE SENSU ŻYCIA 
  

POGODA DUCHA 
  

DOBROBYT 
  

INTERESUJĄCY ZAWÓD 
  

SZACUNEK DO SAMEGO SIEBIE 
  

SZACUNEK DLA INNYCH 
  

KREATYWNOŚĆ 
  

TRADYCJE 
  

MIŁOŚĆ 
  

SAMODYSCYPLINA 
  

WYSOKI MATERIALNY STANDARD ŻYCIA 
  

WYSOKI STATUS SPOŁECZNY 
  

SPÓJNOŚĆ Z NATURĄ 
  

MĄDROŚĆ 
  

WŁADZA 
  

PRZYJAŹŃ 
  

SPOŁECZNA SPRAWIEDLIWOŚĆ 
  

NIEZALEŻNOŚĆ/Autonomia 
  

TOLERANCJA 
  

SKROMNOŚĆ 
  

POSZANOWANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
  

POKORA 
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ŚMIAŁOŚĆ 
  

AMBICJA 
  

POCZUCIE WPŁYWU NA INNYCH 
  

OSOBISTY ROZWÓJ 
  

OSOBISTE KOMPETENCJE  
  

UCZCIWOŚĆ 
  

PRAWOŚĆ 
  

RODZINA 
  

WYKSZTAŁCENIE 
  

SUKCES ZAWODOWY 
  

CIEKAWOŚĆ 
  

INNE 
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Siatka celów 
 CO CHCESZ? CZEGO NIE CHCESZ? 

CO
 M

AS
Z?

 

ZASOBY 
Co chcesz utrzymać ? 

SPRAWY DO ZAŁATWIENIA 
Co chcesz wyeliminować? 

CZ
EG

O
 N

IE
 M

AS
Z?

 

MOTYWATORY 
Co chcesz osiągnąć? 

OBAWY, PRZEKONANIA 
Czego chcesz uniknąć? 
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Metafora dla analizowanych zagadnień 
 
(w metaforze musi być wyrażony ruch poprzez użycie czasownika) 
Wybierz jeden wskazany przez klienta obszar 
 
Moje podejmowanie decyzji zawodowej jest jak … . Również narysuj symbol  
Ja jestem jak … .      Również narysuj symbol 
Moja przyszła praca a mój rozwój jest jak … 
Moja praca a mój czas wolny jest jak … 
Moje przygotowanie do zawodu, przyszłej pracy jest jak  …. 
 
1. Czym ona jest? / Kim jestem? 
2. Czym ona nie jest? / Kim nie jestem? 
3. Co w niej lubię? / Co w sobie lubię? 
4. Czego w niej nie lubię? / Czego w sobie nie lubię? 
 
 
 
Emocje / myśli z tym związane 
(lista podana przez klienta) 
 
Niezbędne kompetencje 
(lista podana przez klienta przy wsparciu coacha w oparciu o trzy obszary kompetencji) 
 

 

1. Co chcę zmienić? 
2. Jakie to miałoby być? 
3. Po czy poznam, że takie jest? 
4. Co dzięki temu wartościowego dla siebie osiągnę? 
5. Jak to wpłynie na pozostałe obszary (koło życia)? 
6. Co zyskam? 
7. Co stracę? 
8. Czego chcę uniknąć? 
9. Co chcę zachować? 
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CENTRA ŻYCIA 
Koncentracja Podejście Ocena kon-

centracji 1 - 
10 

Partner 

Twoje poczucie bezpieczeństwa zależy od tego, w jaki sposób twój partner cię traktuje. 
Jesteś bardzo wyczulony na jego nastroje i uczucia. 
Jesteś głęboko zawiedziony, gdy partner nie zgadza się z tobą lub nie spełnia twoich oczeki-
wań. 
Kryteria podejmowania decyzji jest ograniczone do tego, co wydaje ci się najlepsze dla two-
jego związku lub partnera, jego preferencji lub opinii. 

 

Rodzina 

Podstawą twojego bezpieczeństwa jest akceptacja rodziny i spełnianie jej oczekiwań. Twoje 
poczucie bezpieczeństwa zmienia się w zależności od poczucia bezpieczeństwa rodziny. Two-
je poczucie wartości oparte jest na reputacji rodziny. 
Kryterium podejmowania decyzji stanowi dla ciebie dobro rodziny lub to, czego chcą jej 
członkowie 

 

Pieniądze 
Twoje poczucie wartości zależy od twoich dochodów. Jesteś bardzo wyczulony na wszystko, 
co może zagrozić twojej pozycji materialnej. 
Kryterium podejmowania decyzji wyznacza ci zysk. 

 

Praca 
Skłaniasz się do określania siebie przez swoją rolę zawodową. Czujesz się naprawdę dobrze, 
gdy pracujesz. 
Swoje decyzje uzależniasz od potrzeby i oczekiwań twojego  miejsca pracy 

 

Posiadanie 

Twoje bezpieczeństwo opiera się na twojej reputacji, statusie społecznym lub konkretnych 
przedmiotach jakie posiadasz. Masz skłonność do porównywania tego, co posiadasz z tym, co 
posiadają inni. 
Swoje decyzje uzależniasz od tego, co najlepiej chroni, powiększa lub eksponuje to, co posia-
dasz. 

 

Przyjemność 
Czujesz się bezpieczny tylko wtedy, gdy przeżywasz ekscytująca przyjemność. Twoje bezpie-
czeństwo jest krótkotrwałe i uzależnione od środowiska. Podejmujesz decyzje pod kątem 
tego, co dostarczy ci najwięcej przyjemności. 

 

Przyjaciel 

Twoje  bezpieczeństwo jest funkcją zwierciadła społecznego. 
Jesteś bardzo uzależniony od opinii, jaką mają na twój temat. 
Kryterium podejmowania decyzji – Co oni pomyślą? 
Często czujesz się zażenowany lub skrępowany 

 

Wróg 

Twoje bezpieczeństwo jest chwiejne, uzależnione od ruchów wroga. 
Szukasz samousprawiedliwienia i dowartościowania u osób myślących podobnie. 
Działasz na przekór działaniom twojego wroga. 
Podejmujesz decyzje pod kątem tego, co może mu pokrzyżować plany 

 

Na sobie 
Twoje poczucie bezpieczeństwa się zmienia i przesuwa 
Twoje kryteria oceny są następujące: Dobrze się w tym czuć. Co chcę. Czego potrzebuję. Co 
mogę z tego mieć.  
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Partner

Rodzina

Pieniądze

Praca

PosiadaniePrzyjemności

Przyjaciel

Wróg

Na sobie

Centra życia

Centra Życia 
Po określeniu ocen  na skali 1-10, klient zaznacza poziomy ważności, koncentrowania się na poszcze-
gólnych obszarach  
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Analiza pola sił Kurta Levina 
Aby przyspieszyć osiągnięcie celu należy wyeliminować, lub ograniczyć wpływ sił osłabiających oraz 
wzmocnić wpływ sił wspierających. Pomaga w tym zamiana sił osłabiających na wspierające  

Siły osłabiające: Siły wspierające: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sposoby ograniczenia wpływu 
sił osłabiających: 

Nowe siły wspierające: 
(osłabiające zamienione na wspierające) 

Eliminacja osłabiających sił: 

• Czy możesz działać bez tej siły? 

• Co może osłabić działanie tej siły? 

Zamiana na wspierające: 

• Co dobrego jest w tej sile? 

• Co dobrego chcesz w miejsce tej siły? 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Wykonanie analizy pola sił polega zatem na : 
1. Wypisaniu sił wspierających. Wszystkiego tego, co może pomóc w osiągnięciu celu – osób, 

rzeczy, umiejętności, instytucji itp. 
2. Wypisaniu sił osłabiających. Tego, co nam przeszkadza, utrudnia osiągnięcie celu. Tego, czego 

się obawiamy. 
3. Wyeliminowanie sił osłabiających lub ich zamiana na wspierające. 

 
Żeby wyeliminować jakieś ograniczenie, można zadać pytania: 

1. Czy możesz działać bez tej siły? Co wtedy zrobisz? 
2. Co może osłabić działanie tej siły? Co jeszcze? 

 
Żeby zamienić siłę osłabiającą na wspierającą, można zadać pytania: 

1. Co dobrego jest w tej sile? Jakie korzyści ona daje? 
2. Co dobrego chcesz w miejsce tej siły? 
3. Co trzeba w niej zmienić, żeby przynosiła korzyści? 
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Meta- mirror 
 
Doświadczenie służy do rozwiązania sytuacji konfliktowej z przeszłości lub mogącej wystąpić w 
przyszłości. 
 
Osoba doświadczająca umieszcza w swojej wyobraźni osobę, z którą jest w konflikcie w odpo-
wiedniej odległości. 
 

 
 
 
W przypadku braku zasobów osoba zajmuje II poz. by „spojrzeć z zewnątrz”. 
 
 
1. zajmuje pozycję „Ja” i zwraca uwagę na to, jakie byłyby jej przeżycia w czasie spotkania z tą 
osobą. 
  
2.  zajmuje pozycję  „Inna osoba” i wyobrażając sobie, że jest tą drugą osobą, wyobraża sobie 
przyczynę, która powoduje, że ta osoba zachowuje się właśnie w taki sposób. 
  
3. zajmuje pozycję Meta, z której, jako neutralny obserwator ma możliwość obserwowania zda-
rzenia i przesyłania obu stronom odpowiednich możliwości. 
  
4. przechodzi przez poszczególne pozycje kilkakrotnie, aż do rozwiązania konfliktu  

Ja Inna 
osoba 

Pozycja 
meta 

II 
Poz. 

II 
Poz. 
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Poziomy logiczne (neurologiczne) Dilts’a 
Każdy proces uczenia się ma na celu osiągnięcie pożądanych zmian. Zmian nie wprowadza się fragmentarycz-
nie, lecz całościowo, jako że zmiana jednego elementu w określonej całości pociąga za sobą zmianę wszystkich 
pozostałych elementów tej całości. Uczenie się i zmiana wygenerowana na skutek procesu uczenia się może 
zaistnieć na różnych poziomach neurologicznych, co w bardzo przejrzysty sposób zademonstrował Robert Dilts. 
Stworzył on bardzo prosty, jednakże niezwykle prawdziwy model pomocny przy zrozumieniu procesu zmian, 
Model Poziomów Neurologicznych. Pokazuje on w jasny, przystępny sposób, że jeśli na jakimś poziomie doko-
nasz zmiany jednego z elementów, to ta zmiana wywołuje efekt na poziomie niższym (chunking down) lub wyż-
szym (chunking up). Model ten pozwala zaobserwować relację pomiędzy różnymi elementami, uświadomić, 
jakie znaczenie ma zachowanie równowagi na wszystkich poziomach. Problemy powstają z zachwiania równo-
wagi. 
Korzystając z Modelu Poziomów Neurologicznych możemy dokładnie określać źródła problemów i je skutecz-
niej eliminować. 
Środowisko (Otoczenie) Gdzie? Z kim? 
Środowisko to miejsce, w którym działamy jako pojedyncze jednostki czy też całe organizacje.  
Pod pojęciem miejsce będziemy rozumieć kraj, region, miasto, … dzielnicę lub ulicę, firmę, w której pracuję. 
Jest to również określenie materialnych aspektów, np.: budynek, w którym mieszkam, biurko, archiwum, kom-
puter.  
Są to również ludzie, z którymi mam mniej lub bardziej bezpośrednie relacje – np.: mieszkańcy mojego mia-
sta, sąsiedzi, rodzina, itp. 
Przykłady wypowiedzi z poziomu środowiska:  
„Osiągnąłem sukces, ponieważ znalazłem się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie.” 
„Wychowywałem się w patologicznej rodzinie.” 
Zachowanie Co robię? 
Każde nasze działanie, definiowane też jako zachowanie jest reakcją na otoczenie, którego jesteśmy częścią, na 
nasz wewnętrzny stan emocjonalny czy fizjologiczny. Nasze zachowanie często nie odzwierciedla naszych moż-
liwości i umiejętności.  
Być może przypominasz sobie taką sytuację, gdy miałeś jakieś publiczne wystąpienie czy ważną prezentację i 
doskonale znałeś przedstawiany temat, a jednak na zadane ci pytania nie byłeś w stanie klarownie i rzeczowo 
odpowiedzieć? Być może zabrakło ci wówczas wiary w siebie lub nie mogłeś zebrać myśli, gdyż byłeś zbyt zde-
nerwowany? Czy twoje zachowanie było adekwatne do wiedzy czy też możliwości, jakie wtedy mogłeś zapre-
zentować? Z pewnością nie i zdając sobie z tego sprawę mogłeś być na siebie zły za swoje zachowanie. 
Przykłady wypowiedzi z poziomu zachowań:  
„Osiągnąłem sukces, ponieważ podpisałem dzisiaj pięć kontraktów z klientami.” 
„Będę uczyć się języka angielskiego. 
Stany Jak? 
Określamy je różnymi słowami- są to nastroje, emocje, nastawienia i nasze samopoczucie w danym momencie. 
Stany możemy podzielić na „zasobne” i „bezzasobne”, – czyli ułatwiające lub utrudniające osiąganie naszych 
celów, zadań. Zadania, które wydają nam się łatwe w jednym stanie w innym są trudne lub wręcz niemożliwe. 
Przykłady wypowiedzi z poziomu stanów:  
„Osiągnąłem sukces, ponieważ byłem pełen energii.” 
„Czuję się zbyt zmęczony, aby się teraz tym zająć.” 
Strategie 
Każde nasze działanie opiera się na wyuczonych strategiach. Mamy strategie podejmowania decyzji, czytania, 
pisania, rozwiązywania konfliktów itp. Często mówi się o strategii na życie czy też strategii na sukces. Strategie 
to nasze wewnętrzne modele postępowania, które często stosujemy zupełnie nieświadomie. Wielokrotnie 
zastanawiamy się, jakimi strategiami posługiwały się wybitne jednostki, dochodząc do swoich niezaprzeczalnie 
wspaniałych wyników. 
Umiejętności Jak? 
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Zbiór strategii tworzy umiejętności. Np. umiejętność jazdy samochodem wymaga szeregu strategii takich jak 
prowadzenie pojazdu, obserwacja drogi, czytanie znaków drogowych, koncentracji uwagi itd. 
Przykłady wypowiedzi z poziomu umiejętności:  
„Osiągnąłem sukces, ponieważ potrafię trafnie diagnozować potrzeby klienta.” 
„Umiem pisać wszystkimi palcami na klawiaturze komputera.” 
Przekonania Dlaczego? 
Tutaj zlokalizowane są nasze zdania, opinie i wierzenia o świecie i o nas samych. Jeżeli masz przekonanie, że coś 
ci się nie uda istnieje mała szansa, abyś postąpił wbrew swoim przekonaniom. 
Przykłady wypowiedzi z poziomu przekonań:  
„Osiągnąłem sukces, ponieważ ludziom ambitnym wszystko się udaje.” 
„Dla szefa liczą się tylko wyniki, nie ważne w jaki sposób i jakim kosztem są osiągane.” 
Wartości Dlaczego? 
Wartości to główne motywatory ludzkiego działania.  
Wartość stanowi zbiór zasad mówiących o tym, co jest dla ciebie ważne, w jakim kierunku chcesz się rozwijać, 
do czego dążysz, jaki jest twój nadrzędny życiowy cel. 
Wartość to coś, dla czego warto działać. Każdy człowiek porusza się w kierunku realizacji swoich wartości prze-
wodnich i jest w stanie zrobić bardzo dużo, pokonać ogromne bariery, by żyć w zgodzie z nimi. 
Przykłady wypowiedzi z poziomu wartości:  
„Osiągnąłem sukces, ponieważ dla mnie liczy się uczciwość.” 
„Bardzo ważne jest dla mnie, by ludzie mnie szanowali.” 
Tożsamość  Kto? Kim jestem?  
Ten poziom określa zarówno to, kim i czym jesteś jak i to, kim i czym nie jesteś!  
Nie możesz postępować wbrew swojej tożsamości. „Płytsze” poziomy tożsamości to role, które pełnisz w życiu. 
Bardzo wyraźnie kontrolują one niższe poziomy logiczne. Określenia typu jestem mężczyzną, jestem kobietą, 
jestem dyrektorem, jestem pracownikiem pochodzą z poziomu tożsamości. 
Przykłady wypowiedzi z poziomu tożsamości:  
„Osiągnąłem sukces, ponieważ jestem sprawnym menedżerem.” 
„Jestem człowiekiem sukcesu.” 
Misja Po co? 
To poziom określający sens i kierunek istnienia. Kiedy ludzie lub organizacje odkrywają swoją misję, całe ich 
życie i funkcjonowanie jest jej podporządkowane. 
Całe nasze funkcjonowanie podporządkowane jest zatem właśnie temu, co jest dla nas w życiu najważniejsze, 
temu co stanowi najwyższą wartość. 
Aby osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, koniecznym jest uświadomienie sobie tego, co jest dla ciebie najważ-
niejsze. To właśnie uświadomiona misja nadaje sens wszystkiemu, co robisz, wpływa na twoje decyzje, daje 
motywację i radość z działania oraz poczucie wewnętrznej spójności. 
Przykłady wypowiedzi z poziomu misji:  
„Osiągnąłem sukces, ponieważ dla mnie jest najważniejsze wnoszenie harmonii w kontaktach między ludźmi.” 
„Działam w ten sposób, aby świat stawał się lepszy, bardziej przyjazny.” 
Duchowość Kto jeszcze? 
Są to powiązania z innymi ludźmi i z tym, co wykracza poza naszą tożsamość, jakkolwiek to nazywamy.  
Literatura duchowa opisuje więź na tym poziomie jako poczucie jedności z całą ludzkością, z wszechświatem lub 
z Bogiem. 
 
Przykłady wypowiedzi z poziomu duchowości:  
„Z Bożą pomocą osiągnąłem sukces.” 
„Wszechświat wspiera działania zmierzające w kierunku rozwoju.” 
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Bilans zysków i strat 
• Założenia (na podstawie doświadczeń): 
• Człowiek tkwi niejednokrotnie w sytuacji, z której nie widzi szans wyjścia. 
• Elementem blokującym ewentualne zmiany są najczęściej wartości, których interpretacja pro-

wadzi do fałszywego wglądu w sytuację. 
• Bilans zysków i strat może doprowadzić do zmiany interpretacji i ułatwić podjęcie decyzji. 

 
Sytuacja problemowa ................. 

  

Zyski Straty 

Ja 

Inni 
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Zasoby rodzinne 
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Role - Co zrobię w najbliższym czasie? 

Rola Działania 
Kiedy? Data 
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Strategia Walta Disney’a 
 

Walt Disney posługiwał się podczas planowania swoich przedsięwzięć bardzo charakterystyczną stra-
tegią, która została później nazwana jego imieniem. Disney, podczas planowania swoich działań prze-
chodził przez 3 etapy: 

– marzyciela, 

– realisty  

– krytyka 

Marzyciel 

• Na początku uruchamiał swoją wyobraźnię, rozbudzał ją by stworzyć fantastyczne wyolbrzy-
mione wizje swoich celów. Wyobrażał sobie np. wspaniały DisneyLand  w  wymarzonej lokali-
zacji, mnóstwo dzieciaków ich rodziców odwiedzających codziennie kolorowy świat bajko-
wych cudów.  

– Kiedy Disney już nasycił się tą wizją, przechodził do kolejnego etapu. 

Realista 

• Zastanawiał się teraz, ile z tego wszystkiego, co sobie wymarzył jest realne do zrealizowania. 
Czy dysponuje wystarczającymi zasobami, czasem, ludźmi. W  jakiej skali to przedsięwzięcie 
można uznać za realne.  

– Kiedy Disney miał już pełny konkretny obraz swojego celu, przechodził do ostatniego 
etapu. 

Krytyk 

• Na tym etapie starał się znaleźć potencjalne przeszkody utrudnienia stojące na drodze do 
realizacji tego przedsięwzięcia. Szukał słabych punktów swojego planu miejsc, gdzie jest 
pewne prawdopodobieństwo niepowodzenia.  

Kiedy Disney miał już pełną wizję swojego planu mógł przejść do jego realizacji, lub też powrócić do 
pierwszego etapu znów marzyć 

 

• Po przejściu kolejno 3 etapów, wróć ze zmodyfikowanym celem (bądź planem) do pozycji 
marzyciela. Zastanów się: Jak można ten cel zrealizować? Jakie śmiałe marzenia wyeliminują 
wady wskazane przez Krytyka? Potem przejdź do pozycji Realisty.  

• Jeśli będziesz miał gotowy pomysł to możesz go od razu zastosować, lub przejść jeszcze raz 
przez strategię Disney’a. Możesz ją przechodzić tyle razy ile uznasz za stosowne. 

• Pamiętaj jednak – nie kończ swojej wędrówki na krytyku !!!  

• Inaczej zapętlisz się i nie wyruszysz w swoją drogę. 

• ZACZYNAMY! 
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1 - wyznaczenie miejsc 

• Znajdź sobie wolny kawałek podłogi wyznacz w  nim trzy różne miejsca, pierwsze z  nich będzie 
odpowiadało za marzyciela, drugie za realistę a  trzecie -  za krytyka. 

• Możesz je oznaczyć, np.: położyć tam coś, narysować, ważne, żeby można było zawsze stanąć do-
kładnie w  tym samym miejscu. 

2 - zapamiętaj 

• Stań w pierwszym miejscu - odpowiadającym za marzyciela i  pomyśl  o  jakiejś sytuacji, 
w  której Twoja wyobraźnia pracowała na najwyższych obrotach. Przywołaj te wyobrażenia, niere-
alne czasem marzenia i myśli. Kiedy stan będzie najbardziej intensywny możesz go dodatkowo za-
kotwiczyć kinestetycznie. 

• Stań w drugim miejscu. Zrób to samo z  miejscem odpowiadającym za realistę. Przypomnij 
sobie sytuację, w  której można było o  Tobie powiedzieć, że zdecydowanie twardo stoisz na ziemi. 
Pomyśl, wzmocnij, zakotwicz. 

• Stań w trzecim miejscu. Zrób to samo z pozycją krytyka. Przywołaj sytuacje, w  której zdarzyło 
Ci się udzielić komuś jakiejś konstruktywnej krytyki. Ale nie takiej, że tobie się nic nie uda, tylko 
rzeczywiście konstruktywnej, wskazującej potencjalne zagrożenia i  słabe  strony. Podobnie jak 
poprzednio zakotwicz ten stan (zmieniając miejsce, w  którym stoisz też dodatkowo się kotwi-
czysz). 

3 – Twoje Wielkie Przedsięwzięcie 

• Pomyśl więc o  swoim Wielkim Planie, jakimś celu, który chcesz zrealizować. Przejdź następnie do 
pozycji Marzyciela 

Marzyciel 

• W miejscu marzyciela: rozgość się wygodnie. Zacznij marzyć. Zapisuj (rysuj) marzenia na papierze. 

• Odpowiedz sobie na pytania: O czym marzę? Co chciałbym osiągnąć?... 

– Kiedy nasycisz się tą wizją, przejdź do kolejnego etapu. 

Realista 

• Zmień miejsce. W miejscu realisty zastanów się co z tego o czym marzysz ma szansę na realizację z 
punktu w jakim znajdujesz się dzisiaj. Patrząc na opis marzenia myśl jak realista. Rób konkretne 
notatki, zapisuj myśli realisty. 

• Zadaj sobie pytania: Czego potrzeba do realizacji tego projektu?.. 

– Kiedy będziesz mieć już pełny konkretny obraz swojego celu, przejdź do ostatniego etapu. 

Krytyk 

• Zmień miejsce. Stań w miejscu krytyka. Zacznij krytykować notatki Realisty, szukaj przeszkód 
jakie mogą się pojawić, konstruktywnie oceń co może się nie udać. 

• Pamiętaj jednak nigdy nie krytykuj Marzyciela! 

• Zadaj sobie pytania: Co się tu może nie udać? Czego brakuje?... 
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Trzy pozycje 
Procedura (proces) trzy pozycje służy do dowartościowania, przekazania zasobów, spojrzenia na sie-
bie z dystansu. 

Uwaga: prowadzący nie powinien używać „magicznego” wyrażenia WYOBRAŹ SOBIE – użycie tego 
wyrażenia znacznie utrudnia procesy myślowo – skojarzeniowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozycja  1 
Osoba doświadczająca jest „sobą” – prowadzący mówi: Jesteś (imię) masz to ciało, masz takie myśli i 
na pewno marzenia. Zostaw tutaj (imię) a my przejdziemy na pozycję drugą.  

Pozycja 2 
Prowadzący mówi: tam stoi (imię) (i wskazuje na poz. 1.), popatrz jak on stoi, jak myśli, jakie ma ma-
rzenia. Może chcesz mu coś dać, to czego potrzebuje? (Jeżeli chce dodać np. odwagi pyta o submo-
dalności – jaki kolor ma odwaga, jest twarda czy raczej miękka, ciężka czy lekka). Może chcesz mu coś 
zabrać? 

Pozycja 3 
Prowadzący mówi: tam stoi (imię) (i wskazuje na poz. 1.), popatrz jak on stoi, jak myśli, jakie ma ma-
rzenia. Może chcesz mu coś dać, to czego potrzebuje? (Jeżeli chce dodać np. odwagi pyta o submo-
dalności – jaki kolor ma odwaga, jest twarda czy raczej miękka, ciężka czy lekka). Może chcesz mu coś 
zabrać? 
Poczuj jak się tutaj czujesz, chcesz może zabrać te emocje ze sobą? 

 
Konieczny jest powrót na pozycję pierwszą. 

Do wyboru, bezpośrednio lub przez pozycję drugą. 

 
 

Pozycja 1 

asocjacja 

Pozycja 2 

Pierwsza dysocjacja 

Pozycja 3 

Druga  dysocjacja 

Uwaga: odległość pomiędzy wyznaczonymi pozycjami 
powinna wynosić ok. 2,5 do 3 m (by móc nabrać dy-
stansu do siebie). 
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Skalowanie 
 
Cel: ustalenie celów, identyfikacja zasobów; 
 
Werbalne i/lub graficzne ustalenie procesu realizacji celów; skala od 0 do 10; 0 oznacza, że 
całkowicie nie osiągnąłem swojego celu; 10 oznacza, że całkowicie osiągnąłem cel;  
 
Pytania:  
W którym momencie jesteś dzisiaj?  
Czym różniłaby się ta sytuacja, jakbyś znajdował się na 6?  
Co byłoby do tego konieczne? Itd. 

 
 
 

Technika 5 pytań 
 
Cel: budzenie motywacji, monitorowanie postępów pracy; 
 
Wykonanie : Na zakończenie procesu pracy dokonuje się wspólnie z klientem przeglądu jego 
osiągnięć za pomocą 5 pytań nakierowujących  

1. teraz jestem…,  
2. teraz mogę…,   
3. już nie potrzebuję….,  
4. już się nie boję….,  
5. moje życie jest teraz….,  
6. w przyszłości będę uważał na….; 
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SWOT / TOWS 
Zadajemy klientowi pytania eksplorujące jego umiejętności, możliwości i ewentualne zagrożenia za-
nim przejdziemy do pracy nad planowaniem.  
Można to robić na sesji lub zadać jako pracę domową 
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Priorytety – Tablice Eisenhowera – do zarządzania czasem 

Pilne Niepilne 

I. 
kryzysy 
sprawy naglące 

II. 
zapobieganie 
codzienna aktywność 

III. 
niektóre telefony 
niektóre spotkania 
korespondencje, raporty 

IV. 
codzienność 
pożeracze czasu 

W
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Pilne Niepilne 

I. 

20-25% 

25-30% 

II. 

65-80% 

15% 

III. 

15% 

50-60% 

IV. 

MNIEJ NIŻ 1% 

2-3% 
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Co jest co? 
 
Prosimy aby klient to nazwał i  
sprawdził, w której części 
 „siedzi” najczęściej. 

Jak powinno być? 
 
Czyli ile czasu na co powinno się po-
święcać? 
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