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DLACZEGO COACHING?
Pewnego dnia poczu³am jeszcze silniej ni¿ dot¹d, ¿e:

Mam wp³yw na moje ¿ycie!
Kilka lat temu pracowa³am w biznesie szkoleniowym w dziedzinie,
która mnie pasjonowa³a, w której odnosi³am sukcesy zawodowe,
rozwija³am siê, zarabia³am dobre pieni¹dze i wykorzystywa³am mój
potencja³ i predyspozycje.
Dzisiaj pracujê w dziedzinie, która mnie pasjonuje, w której odnoszê
sukcesy, która rozwija mnie, pozwala na pe³ne wykorzystanie mojego
potencja³u i predyspozycji. Zarabiam dobre pieni¹dze na tym, co
sprawia mi przyjemnoœæ.

Na czym polega ró¿nica?
Kilka lat temu: 85% mojej aktywnoœci w tygodniu dotyczy³a mojej pasji
pracy z ludŸmi, a 15% ¿ycia osobistego.
Dzisiaj mój czas rozk³ada siê inaczej: 50% mojej aktywnoœci to moje
¿ycie osobiste, 50% natomiast to praca, która jest moj¹ pasj¹ (nie
wliczam w to snu;).
Czujê, ¿e pod¹¿am w tym samym - moim kierunku, korzystaj¹c
z bardziej komfortowego pojazdu, mam nad nim wiêksze panowanie,
jestem w stanie przyspieszyæ w krótkim czasie lub zwolniæ, zatrzymaæ
siê, kiedy tego potrzebujê.
Czujê siê bezpiecznie, a zarazem jestem ciekawa, co przyniesie
kolejny zakrêt, kolejny przystanek.
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Jestem otwarta na zmianê drogi, jeœli poczujê tak¹ potrzebê, spotka
mnie coœ, co mnie do tego zachêci lub poznam kogoœ, kto mnie do
tego zainspiruje. To ja decydujê, kiedy jadê, kiedy odpoczywam, kiedy
oddajê kierownicê drugiej osobie, ile czasu spêdzam na kawie
w przydro¿nej kawiarni.

Zanim jednak wsiad³am do tego pojazdu, potrzebowa³am zrozumieæ,
¿e:
·

Zas³ugujê na lepszy pojazd.

·

Jazda nowym pojazdem mo¿e ³¹czyæ siê ze zmian¹, która
jednym bêdzie siê podobaæ, a innym nie.

·

Jestem w stanie zmieniæ pojazd na lepszy, bez straty
finansowej, zawodowej, osobistej.

·

Mogê jeŸdziæ lepszym pojazdem - prowadziæ go, niekoniecznie
byæ pasa¿erem lub patrzeæ, jak inni nim je¿d¿¹.

·

To ja wybieram cel drogi oraz trasê w przeciwieñstwie do
sytuacji, w której inni wytyczaj¹ moj¹ drogê lub jest ona
kompromisem, pó³œrodkiem.

·

Inwestycja w lepszy pojazd na pocz¹tku wymaga energii
i uwagi, zmiana natomiast przychodzi bardzo szybko i jest
odczuwalna w ró¿nych obszarach ¿ycia.

·

Kiedy ju¿ wiem, jakim pojazdem chcê jeŸdziæ oraz po jakim
terenie, zaczynam dzia³aæ w kierunku realizacji tego planu œwiat zaczyna podsy³aæ mi ludzi oraz sytuacje, które
przyspieszaj¹ proces zmiany.

·

Nawet je¿d¿¹c najlepszym pojazdem i bêd¹c œwietnym
kierowc¹, zachowujê pokorê, uwagê i wdziêcznoœæ.
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Ty te¿ masz wp³yw na swoje ¿ycie!
To Ty kierujesz pojazdem oraz wybierasz jego markê. Nie daj siê
zwieœæ handlarzom, którzy zarabiaj¹ na starych trupach ani z³udzeniu,
¿e nie staæ Ciê na nic lepszego!
Jeœli czujesz, ¿e potrzebujesz „zmiany pojazdu”, którym jeŸdzisz,
zapraszam na spotkanie, które pozwoli Ci na zamianê marzenia
w rzeczywistoœæ.
Jeœli pojawiaj¹ siê w Twojej g³owie myœli, które blokuj¹ Ciê w realizacji
planowanej zmiany, podziel siê nimi ze mn¹ na naszym spotkaniu.
Wspólnie poszukamy najlepszych dla Ciebie rozwi¹zañ.

Zas³ugujesz na takie ¿ycie, jakim chcesz ¿yæ!

Marta Czepukojæ
Coach
Za³o¿ycielka OKcoaching
www.okcoaching.eu
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DLACZEGO COACHING DZIA£A?
Nastawienie na przysz³oœæ
Coaching ukierunkowuje Ciê na patrzenie w przysz³oœæ z punktu,
w którym jesteœ:
·

Definiujesz sytuacjê, w której siê znajdujesz oraz rozpoznajesz
wszystko to, co dotychczas zosta³o zrobione w temacie, który
wnosisz na coaching.

·

Okreœlasz wa¿ny dla Ciebie cel. Wspólnie ustalamy po¿¹dany
efekt naszej wspó³pracy.

·

Rozpoznajesz w sobie zasoby, które mog¹ wesprzeæ Ciê
w realizacji celu.

·

Nazywasz zasoby zewnêtrzne, z których warto, abyœ
czerpa³(a) w drodze do realizacji swojego celu.

·

Rozpoznajesz ograniczenia blokuj¹ce realizacjê wyznaczonego
przez Ciebie celu.

·

Odkrywasz umiejêtnoœci, które potrzebujesz rozwin¹æ, aby
osi¹gn¹æ Twój cel.

·

Tworzysz plan dzia³ania, którego wykonanie pozwoli Ci
osi¹gn¹æ to, na czym Ci zale¿y.

·

Jesteœmy partnerami. Komunikujemy siê w sposób przejrzysty
oraz obdarzamy siebie zaufaniem.
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Bycie w Tu i Teraz
Aby wy³oniæ to, co pomo¿e Ci osi¹gn¹æ wa¿ny dla Ciebie cel, nie jest
konieczne znalezienie przyczyny powsta³ego problemu oraz jego
rozwi¹zanie. Tym m. in. ró¿ni siê coaching od klasycznej terapii.
Intencj¹ coachingu jest:
· Nastawienie na to, co w Tobie najlepsze.
· Wsparcie Ciebie w:

odkrywaniu w sobie potencja³ do realizacji Twojego celu.
rozwijaniu niezbêdnych umiejêtnoœci do jego osi¹gniêcia.
podjêciu konkretnych dzia³añ.
· Zaktywizowanie Ciê do wykorzystywania mo¿liwoœci, jakie

pojawiaj¹ siê w œwiecie, w relacjach, w Tobie oraz w realizacji
tego, na czym Ci zale¿y.

Koncentracja na rozwi¹zaniu
Coaching skoncentrowany na rozwi¹zaniu oznacza pos³ugiwanie siê
ram¹ rezultatu zamiast ram¹ problemu.

Co to znaczy w praktyce?
Rama rezultatu to:
· Formu³owanie sytuacji w sposób konstruktywny (tzw.

„szklanka do po³owy pe³na").
Od sposobu patrzenia na dan¹ sytuacjê, zale¿y punkt
widzenia, nastêpnie definiowania, wyznaczania celów,
tworzenia planów dzia³ania. Moj¹ rol¹ jest stworzenie takiego
kontekstu, aby umo¿liwiæ Ci zobaczenie szans oraz mo¿liwoœci
w sytuacji, w której siê znajdujesz, znalezienie rozwi¹zania,
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zweryfikowanie tego, co dla Ciebie jest najlepsze w danym
momencie. A tak¿e zainspirowanie Ciê do zmiany, jeœli jej
rzeczywiœcie potrzebujesz oraz podjêcia konkretnych dzia³añ,
nastawionych na realizacjê Twojego celu.
· Koncentracja na po¿¹danym wyniku, na efekcie, a nie

trudnoœciach, przeszkodach (Atkinson, 2001: 23).

SK¥D WZI¥£ SIÊ COACHING
Na pojawienie siê coachingu mia³y wp³yw œrodowiska akademickie,
biznesowe, sportowe, psychoterapeuci oraz ludzie sztuki. W latach
osiemdziesi¹tych, naukowcy oraz biznesmeni zajmuj¹cy siê dziedzin¹
zarz¹dzania, zaczêli zadawaæ sobie kolejne pytania:
·

W jaki sposób zwiêkszaæ efektywnoœæ przedsiêbiorstw
prywatnych?

·

Jak zwiêkszaæ produkcjê, dbaj¹c o wysok¹ jakoœæ, niskie koszty
oraz satysfakcjê ludzi?

·

Jak zwiêkszaæ mo¿liwoœci osi¹gania wysokich wyników przez
zespo³y?

·

Jak motywowaæ ludzi do pracy, aby osi¹gali coraz lepsze
wyniki oraz byli zadowoleni z miejsca pracy i wykonywanego
zawodu?

Wtedy to pojawi³a siê przestrzeñ dla koncepcji wspierania rozwoju
pracowników w nowy sposób.
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Stawia³ on na:
·

potencja³ cz³owieka oraz jego rozwijanie w kontekœcie jego
celów zawodowych;

·

wyra¿anie uznania oraz przekazywanie konstruktywnej
informacji zwrotnej;

·

przejrzyst¹ komunikacjê, efektywn¹ wspó³pracê opart¹
o bogactwo i ró¿norodnoœæ potencja³u ludzi;

·

indywidualne podejœcie do ka¿dego cz³owieka.

Bardzo du¿y wp³yw na wykreowanie coachingu w zachodniej
Europie mia³ Timothy Gallwey, który stworzy³ dzie³o: „Inner Game of
Tennis". Stwierdzi³ on, ¿e ka¿demu wybitnemu tenisiœcie powinien „
w drodze na szczyt" towarzyszyæ trener, którego zadaniem jest
uwolnienie drzemi¹cych w ka¿dym cz³owieku mo¿liwoœci. Podejœcie
to zosta³o przejête przez œrodowiska naukowe i biznesowe, które
odnios³y je do zarz¹dzania wynikami pracy w organizacjach (Gallwey
1974 za Parsloe, Wray 2003:14).

Coaching zaczerpn¹³ z psychoterapii: ukierunkowanie na potrzeby
oraz cele podopiecznego, indywidualne podejœcie, profesjonalne
okreœlanie zasad wspó³pracy. Istotny wk³ad w rozwój coachingu
wnios³a koncepcja NLP (neurolingwistycznego programowania),
która w latach dziewiêædziesi¹tych sta³a siê bardzo popularn¹
metod¹ wykorzystywan¹ w szkoleniach biznesowych oraz
zarz¹dzaniu (Parsloe, Wray 2003: 16).
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Równoczeœnie, trenerzy oraz konsultanci zarz¹dzania odegrali wa¿n¹
rolê w tworzeniu pocz¹tków coachingu. Poprzez praktyczne
eksperymentowanie w miejscu pracy, odkryli oni i opracowali, nowe,
skuteczne metody wspierania rozwoju ludzi i ca³ych zespo³ów.
Oprócz zastosowania w biznesie, coaching zacz¹³ rozwijaæ siê jako
metoda pracy z cz³owiekiem w ró¿nych obszarach jego ¿ycia
osobistego.

PODEJŒCIE OKCOACHING
„Coaching jest partnersk¹ wspó³prac¹ z cz³owiekiem w prowokuj¹cym
do myœlenia i kreatywnym procesie, który inspiruje do maksymalizacji
swojego osobistego i zawodowego potencja³u”.
Na podstawie Kodeksu Etycznego ICF (International Coach Federation)

W coachingu najwa¿niejsza(y) jesteœ Ty.
Do tego, aby osi¹gn¹æ po¿¹dany efekt, proponujê Ci wsparcie jako
osobisty coach oraz profesjonalne narzêdzia i metody pracy nad
Twoim celem.
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Poni¿ej znajdziesz dziewiêæ opcji coachingu. Wybór
najodpowiedniejszej dla Ciebie formy pracy zale¿y od:
·

sytuacji, w jakiej siê znajdujesz;

·

obszaru po¿¹danej przez Ciebie zmiany;

·

celu, na którym Ci zale¿y.

Mo¿esz wybraæ spoœród nastêpuj¹cych opcji:
Coaching odkrywania talentów, Coaching rozwoju kompetencji,
Coaching podejmowania decyzji, Coaching osi¹gania wyników,
Coaching œcie¿ki ¿yciowej oraz Coaching integruj¹cy.
Ka¿da z tych opcji coachingu mo¿e byæ realizowana przez osobê,
która potrzebuje zmiany w danym obszarze.

Trzy kolejne opcje coachingu: Coaching dla Polaków poza granicami
kraju, Coaching dla obcokrajowców mieszkaj¹cych w Polsce oraz
Coaching przywódczy s¹ przeznaczone dla konkretnych grup ludzi.

Potraktuj poni¿sze propozycje jako drogowskazy, które pomog¹ Ci
wskazaæ, w jakim obszarze Twojego ¿ycia wy³ania siê potrzeba
zmiany i rozwoju.

PROPOZYCJE COACHINGOWE
OKCOACHING:
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Dla kogo?

·

Odczuwasz chêæ realizacji w dziedzinie lub obszarze, który „od
zawsze” by³ i jest dla Ciebie wa¿ny.

·

Chcesz rozwijaæ siê zawodowo w dziedzinie, która jest Twoj¹

·

Odczuwasz brak satysfakcji z wykonywanej pracy.

·

Potrzebujesz zmiany wykonywanego zawodu.

·

Odczuwasz wypalenie zawodowe.

·

Brakuje Ci okreœlonych celów zawodowych. Pracujesz, bo tak
trzeba.

·

Uwa¿asz, ¿e okreœlenie i nazwanie Twoich talentów
i predyspozycji mog³oby wesprzeæ Ciê w pe³niejszej realizacji
Siebie zawodowo i osobiœcie.

·

Chcesz dowiedzieæ siê, na ile talenty i predyspozycje, które
posiadasz s¹ wykorzystywane w Twojej dzia³alnoœci
zawodowej.

Jakie korzyœci przynosi coaching odkrywania
talentów?
·

odkrywania talentów

pasj¹ "po godzinach pracy".

coaching

Coaching odkrywania talentów jest przeznaczony dla Ciebie, jeœli:

Zwiêksza Twoj¹ œwiadomoœæ siebie: mocnych stron oraz
obszarów wartych rozwijania.

·

Inspiruje do zmiany, poszukiwania pracy w zawodzie zgodnym
z Twoimi predyspozycjami.

·

Zwiêksza poczucie pewnoœci siebie w realizacji celów
osobistych i zawodowych.

·

Umo¿liwia zbudowanie œcie¿ki kariery w zgodzie z Twoim
potencja³em.

·

Wspiera w rozpoczêciu dzia³alnoœci zawodowej wynikaj¹cej
z Twojej pasji.
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Co dalej?

punktem wyjœcia do:
·

zdiagnozowania obszarów, których rozwój pozwoli Ci na pe³n¹
realizacjê wy³onionego potencja³u osobistego i zawodowego;
okreœlenia i realizacji innych celów osobistych lub zawodowych
wa¿nych w Twojej aktualnej sytuacji ¿yciowej;

·

okreœlenia planu dzia³ania s³u¿¹cego wykorzystaniu Twojego
potencja³u w ¿yciu zawodowym i osobistym;

·

zbudowania œcie¿ki kariery rozwoju zawodowego.

Co wyró¿nia podejœcie Okcoaching
w odkrywaniu i rozwoju Twoich talentów?
Profesjonalizm
Aby potwierdziæ to, w czym jesteœ wyj¹tkow(a)y, co jest Twoim
potencja³em - siêgniemy do ró¿nych Ÿróde³. Pomog¹ nam w tym:
·

wywiad z Tob¹ odnosz¹cy siê do Twojego doœwiadczenia,

odkrywania talentów

·

coaching

W zale¿noœci od Twoich potrzeb stworzona mapa talentów mo¿e byæ

tego, co uznajesz w sobie za wyj¹tkowe. Poza tym co ju¿ wiesz
na swój temat, w wyniku pytañ, jakie Ci zadam, dowiesz siê
nowych rzeczy o sobie;
·

æwiczenia oraz zadania coachingowe pozwol¹ Ci na
skontaktowanie siê z tym, co jest Twoim talentem,
predyspozycj¹, co sprawia Ci radoœæ w ¿yciu, co wychodzi Ci
œwietnie w sposób naturalny, co zawsze Ci siê udawa³o,
a niekoniecznie innym przychodzi³o a¿ tak ³atwo…

·

opinie i obserwacje godnych zaufania oraz wa¿nych dla Ciebie
osób z Twojego œrodowiska zawodowego lub osobistego czy wykorzystamy tê opcjê, zale¿y od Ciebie;

·

profesjonalne narzêdzia wspieraj¹ce okreœlenie Twoich
preferencji reagowania w œwiecie i w relacjach.
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www.okcoaching.eu

Copyright 2012 Marta Czepukojã. Wszelkie prawa zastrzeýone

Jednym z nich jest Insights Discovery™, z wykorzystaniem którego
mo¿emy okreœliæ Twoje mocne strony, to w czym jesteœ wyj¹tkow(a)y.
www.okcoaching.eu

Praktyczne podejœcie
opracowanie pomys³u na to, w jaki sposób rozwijaæ Twoje talenty na
co dzieñ. Coaching, który prowadzê jest form¹ rozwojow¹ nastawion¹
na rozwi¹zanie oraz przysz³oœæ. Dlatego na poziomie minimum,
w wyniku naszych spotkañ, okreœlasz pierwszy krok realizacji Twojego
potencja³u w ¿yciu zawodowym lub osobistym. W opcji maximum,
okreœlasz indywidualny plan rozwoju, w którego realizacji towarzyszê
Ci jako Twój osobisty coach w trakcie wspó³pracy coachingowej.

Jakie metody wykorzystujemy w naszej wspó³pracy?
Æwiczenia, zadania indywidualne, arkusze autoanalizy, ankiety,
wizualizacje, praca z wytworami sztuki, ko³o talentów, kwestionariusz
preferencji poznawczych, Indywidualny Profil Insights Discovery™ i
inne.

odkrywania talentów

Gdy ju¿ wiesz, w czym jesteœ wyj¹tkow(a)y, kolejnym etapem jest

coaching

Wiêcej na temat Insights Discovery™ znajdziesz na stronie:

Czy wiesz, ¿e...
Ludzie, którzy pracuj¹ w zgodzie z posiadanym potencja³em i talentami,
odczuwaj¹ wiêksz¹ radoœæ i satysfakcjê osobist¹ oraz zawodow¹, s¹
generalnie szczêœliwsi. Instytut Gallupa przeprowadzi³ badanie, z którego
wynika, ¿e najbardziej efektywni mened¿erowie to Ci, którzy nie
koniecznie posiadaj¹ kompetencje na najwy¿szym mo¿liwym poziomie,
ale w pe³ni wykorzystuj¹ swoje mocne strony w pracy z ludŸmi
(Buckingham , Coffman, 2001).
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Dla kogo?
rozwin¹æ umiejêtnoœci interpersonalne lub stanowiskowe.
Coaching rozwoju kompetencji jest przeznaczony dla Ciebie, jeœli:
Dostrzegasz, ¿e trudno Ci porozumieæ siê ze
wspó³pracownikiem, podw³adnym, klientem.
·

Nie potrafisz w sposób przekonywuj¹cy przekazaæ informacji
zwrotnej pracownikowi, wspó³pracownikowi.

·

Odczuwasz lêk przed wyst¹pieniami publicznymi.

·

Chcesz lepiej i skuteczniej negocjowaæ.

·

Zdarza Ci siê ulegaæ klientowi, chcesz byæ bardziej
asertywn(a)y.

·

Brakuje Ci motywacji do uczenia siê jêzyka obcego.

·

Masz trudnoœæ w efektywnym delegowaniu zadañ.

·

Masz wra¿enie, ¿e „czas przep³ywa Ci przez palce”, chcesz
lepiej organizowaæ swój czas pracy.

·

Doœwiadczasz trudnoœci w zarz¹dzaniu projektem.

·

Nie radzisz sobie z planowaniem zadañ.

·

Odczuwasz opór przed egzekwowaniem realizacji zadañ na
odpowiednim poziomie oraz w okreœlonym terminie.

·

rozwoju kompetencji

·

coaching

Dla mened¿erów, specjalistów, osób prywatnych, które chc¹

Dostrzegasz trudnoœci z wyra¿aniem swoich potrzeb
w relacjach z innymi ludŸmi.

·

Nie potrafisz odnaleŸæ siê w istniej¹cym konflikcie: z drug¹
osob¹ lub w zespole.

·

Zdarza Ci siê nie panowaæ nad emocjami w sytuacjach,
w których uwa¿asz, ¿e warto by³oby zachowaæ dystans.

·

Odczuwasz stres oraz jego konsekwencje w miejscu pracy lub
w ¿yciu osobistym.

·

14
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Jakie korzyœci przynosi coaching rozwoju
kompetencji?
Zwiêksza efektywnoœæ realizowanych zadañ w miejscu pracy.

·

Motywuje do nauki i rozwoju w kluczowym dla Ciebie obszarze
kompetencyjnym.
Aktywizuje Twój potencja³ osobisty i zawodowy w realizacji
celów.

·

Poszerza œwiadomoœæ Twoich mocnych stron oraz obszarów
wartych rozwijana.

·

Zwiêksza efektywnoœæ uczenia siê i rozwoju w wybranej przez
Ciebie dziedzinie.

·

Rozwija Twoje kompetencje: osobiste, mened¿erskie,
specjalistyczne.

·

Wspiera w efektywniejszej wspó³pracy zespo³owej.

·

Rozwija Twoje kompetencje komunikacyjne.

Co wyró¿nia podejœcie OKcoaching
w rozwoju Twoich kompetencji?

rozwoju kompetencji

·

coaching

·

Metamotywacja
Zdarza siê, ¿e ludzie pragn¹ „na si³ê” staæ siê kimœ, kim jak s¹dz¹
powinni siê staæ lub inni oczekuj¹, ¿e siê stan¹. Zanim zaczniemy
pracê nad rozwojem Twoich umiejêtnoœci, sprawdzamy Twoj¹
motywacjê i zaanga¿owanie w proces planowanej zmiany oraz
przygl¹damy siê konsekwencjom zaprowadzenia jej w Twoim ¿yciu.
Wa¿ne jest to, na ile po¿¹dany przyrost kompetencji przyniesie Ci
korzyœci. Jakie s¹ te korzyœci? Z czego byæ mo¿e bêdziesz musia³(a)
zrezygnowaæ, by osi¹gn¹æ wyznaczony przez siebie cel?
Pytanie, jakie Ci zadajê na tym etapie: Po co to robisz? Dlaczego to
jest dla Ciebie wa¿ne?
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Twój potencja³ do rozwoju wybranych kompetencji
Zanim zaczniesz rozwijaæ wybrane przez siebie kompetencje,
rozwoju. Jakie posiadasz zasoby, które bêd¹ wspieraæ Ciê
w rozwijaniu danej kompetencji? Co ju¿ potrafisz? Co dotychczas Ci
siê udawa³o?

Bazuj¹c na Twoim potencjale, ju¿ zdobytym doœwiadczeniu
i umiejêtnoœciach, zadajê Ci pytanie: Jakiego efektu oczekujesz po
naszej wspó³pracy? Co chcesz rozwin¹æ i do jakiego stopnia? Po czym
poznasz, ¿e cel zosta³ osi¹gniêty? W wyniku tego procesu, powstaje
obszar do rozwoju „luka” pomiêdzy tym, co jest, a tym, co ma byæ.

Podejœcie systemowe
W ramach naszej wspó³pracy proponujê podejœcie systemowe. Proces
wspó³pracy z Tob¹ uwzglêdnia informacjê zwrotn¹ od ró¿nych osób
z Twojego otoczenia (systemu): zawodowego lub osobistego, np.
osoba z Twojego zespo³u, prze³o¿on(a)y, Twoi klienci, Twoja rodzina,
przyjaciel, znajomi.
Dobór osób zaanga¿owanych w proces rozwoju zale¿y od Ciebie
i wyznaczonych celów coachingowych.

rozwoju kompetencji

Okreœlenie tzw. „luki kompetencyjnej”

coaching

przyjrzymy siê temu, jakie posiadasz predyspozycje w tym obszarze

Rol¹ osób z Twojego otoczenia zawodowego lub osobistego
w ramach wspó³pracy coachingowej jest:
·

zwiêkszenie efektywnoœci uczenia siê i rozwoju;

·

wsparcie w rozwoju po¿¹danych kompetencji;

·

przekazanie informacji zwrotnej w uzgodniony wczeœniej
sposób oraz w ustalonym wspólnie z Tob¹ obszarze
rozwojowym.

Sposób wspó³pracy z otoczeniem ustalamy na pocz¹tku procesu
coachingowego lub w jego trakcie (jeœli nagle pojawi siê potrzeba
w³¹czenia konkretnej osoby lub osób).
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Osoby zaanga¿owane w proces coachingu mog¹ uczestniczyæ
w jednej lub w kilku sesjach coachingowych. Drug¹ mo¿liw¹ form¹
naszymi spotkaniami coachingowymi.

WskaŸniki osi¹gniêtego efektu
komunikuj¹cych wzrost rozwijanych przez Ciebie kompetencji. Je¿eli
biegniesz maraton, musisz wiedzieæ, ile przebieg³e(a)œ w danym
czasie. Widzisz oznaczenia na kolejnych etapach trasy. Jest to
informacja, która pomaga oszacowaæ poziom realizacji celu, ale te¿
zbudowaæ strategiê optymalnego zarz¹dzania energi¹ w³asn¹ w jego
realizacji.
Przyrost rozwiniêtych kompetencji, oprócz ustalonych z Tob¹
wskaŸników, mo¿emy zmierzyæ poprzez wykorzystanie skali
kompetencji. Punktem odniesienia badania zachodz¹cej zmiany s¹
kolejne poziomy kompetencji oraz rozpisane wskaŸniki behawioralne
opisuj¹ce kompetencjê na ka¿dym z poziomów. To narzêdzie
wykorzystuje siê czêœciej w rozwoju kompetencji w œrodowisku
biznesowym. Od Ciebie zale¿y, czy chcesz wykorzystywaæ tego
rodzaju narzêdzie, czy te¿ pozostajemy przy innych, równie
skutecznych i okreœlonych w relacji z Tob¹ metodach pomiaru.

rozwoju kompetencji

Jako coach wspieram Ciê w rozpoznaniu oraz okreœleniu wskaŸników

coaching

wspó³pracy jest kontakt z nimi w czasie realizacji celów pomiêdzy

Pod koniec cyklu spotkañ oszacowujemy osi¹gniête cele: na ile
nast¹pi³ wzrost poziomu kompetencji? Czy wyznaczony cel coachingu
zosta³ zrealizowany?
Pomiêdzy poszczególnymi sesjami realizujesz zadania i æwiczenia,
które wspieraj¹ Ciê w realizacji za³o¿onych celów coachingu.
Kluczowa zmiana w poziomie Twoich kompetencji zachodzi
pomiêdzy sesjami!

17

www.okcoaching.eu

Copyright 2012 Marta Czepukojã. Wszelkie prawa zastrzeýone

Jakie metody wykorzystujemy w naszej wspó³pracy?
Zadania praktyczne realizowane pomiêdzy sesjami, æwiczenia

sesjami, zadania merytoryczne, PRZ (Plan Rozwoju Zawodowego),
systematyczne sesje informacji zwrotnej: 180, 240, 360 stopni,

przyrostu kompetencji, informacja zwrotna od osób zaanga¿owanych
w proces coachingu: wspó³pracownicy, klienci, prze³o¿eni, znajomi,
rodzina (w uzgodnieniu z Tob¹), spotkania coachingowe anga¿uj¹ce
jedn¹ lub wiêcej osób z otoczenia klienta i inne.
Coaching rozwoju kompetencji mo¿e byæ prowadzony
z wykorzystaniem narzêdzia: Indywidualny Profil Insights Discovery™.
Wiêcej na ten temat znajdziesz na stronie: www.okcoaching.eu

Czy wiesz, ¿e…
Najwiêkszym wyzwaniem w rozwoju kompetencji u ludzi jest moment, kiedy
dowiadujemy siê, jakie pope³niamy b³êdy oraz co warto by³oby robiæ lepiej?

rozwoju kompetencji

arkusze autoanalizy posiadanych kompetencji, arkusz analizy

coaching

indywidualne, æwiczenia w dwójkach, æwiczenia grupowe pomiêdzy

Kiedy uœwiadamiasz sobie, jakie obszary warto rozwijaæ oraz podejmujesz siê tego,
wkraczasz na tzw. poziom „œwiadomej niekompetencji”. Jest to czêsto moment
bêd¹cy du¿ym wyzwaniem. W przeciwieñstwie do wczeœniejszego etapu, tzw.
„nieœwiadomej niekompetencji”, mo¿e wywo³ywaæ w Tobie ró¿ne emocje. No bo
kto lubi widzieæ siebie, jako osobê niedoskona³¹? Kiedy ju¿ wiesz, co warto rozwijaæ,
potrzebujesz zadecydowaæ, w jaki sposób to zrobisz. Kluczem do sukcesu jest nie
tylko koncentracja na tym, „co jest nie tak”, ale równoleg³a œwiadomoœæ Twojego
potencja³u oraz predyspozycji, wykorzystywanie zdobytego ju¿ doœwiadczenia oraz
umiejêtnoœci. Dopiero zachowanie tej równowagi w rozwoju Twoich kompetencji
przynosi po¿¹dany efekt. Poprzez systematyczny trening wchodzisz na poziom tzw.
„œwiadomej kompetencji”, aby ju¿ nied³ugo znaleŸæ siê w przestrzeni tzw.
„nieœwiadomej kompetencji”. Tutaj wykonujesz zadania, realizujesz cele w sposób
umiejêtny, naturalny, niemal¿e bezrefleksyjny. Jesteœ mistrzem, jesteœ mistrzyni¹
w danym obszarze dzia³ania.
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Dla kogo?
Chcesz nawi¹zaæ kontakt ze swoimi potrzebami: rozpoznaæ je

·

i umieæ nazywaæ.
Doœwiadczasz trudnoœci lub dostrzegasz sprzecznoœæ

·

kosztem rodziny lub pasji, albo jesteœ blisko z przyjació³mi,
rodzin¹, a nie posiadasz wystarczaj¹cych zasobów
finansowych.
Zbyt czêsto ulegasz emocjom i uczuciom lub przeciwnie,

·

kierujesz siê g³ównie logik¹ i racjonalnymi argumentami.
Doœwiadczasz nawracaj¹cych problemów zdrowotnych lub

·

dolegliwoœci typu: migreny, bóle ¿o³¹dka, czêste zmiany
w poziomie odczuwanej energii itd.
Nie radzisz sobie w okreœlaniu priorytetów, wyznaczania tego,

·

co jest pilne i wa¿ne w ¿yciu osobistym lub zawodowym.
·

Odczuwasz du¿e napiêcie oraz doœwiadczasz stresu.

·

Potrzebujesz rozwin¹æ umiejêtnoœæ radzenia sobie

Integruj¹cy

w realizacji ró¿nych wa¿nych celów ¿yciowych: np. pracujesz

coaching

Coaching integruj¹cy jest przeznaczony dla Ciebie, jeœli:

w sytuacjach stresowych oraz zminimalizowaæ wp³yw stresu
na Ciebie i Twoje ¿ycie na co dzieñ.
Prze¿ywasz kryzys lub trudne chwile wynikaj¹ce ze zmiany

·

sytuacji ¿yciowej: straci³(a)eœ pracê, rozsta³(a)eœ siê z blisk¹
osob¹.
Potrzebujesz zmotywowaæ siê do dzia³ania.

·

Jakie korzyœci przynosi coaching integruj¹cy?
·

Wspiera w rozpoznawaniu potrzeb wynikaj¹cych z ró¿nych ról
spo³ecznych oraz nazwaniu ka¿dej z nich.

·

Umo¿liwia proces integracji w jedn¹ spójn¹ ca³oœæ „ró¿nych
czêœci Ciebie”, które posiadaj¹ odmienne albo sprzeczne
potrzeby i oczekiwania.
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·

Rozwija umiejêtnoœæ kontaktowania siê z symptomami
p³yn¹cymi z Twojego cia³a, jako Ÿród³a wa¿nych informacji.
Pozwala na wy³onienie wa¿nego dla Ciebie celu ze
sprzecznych odczuæ p³yn¹cych z umys³u, serca i cia³a oraz
okreœlenie sposobu jego realizacji.
Poszerza œwiadomoœæ natury odczuwanych przez Ciebie
napiêæ emocjonalnych.

·

Wyposa¿a w narzêdzia niweluj¹ce napiêcia oraz zwiêkszaj¹ce
zasoby energetyczne.

·

Pomaga w uaktywnieniu Twoich zasobów osobistych do ¿ycia
w spe³nieniu i harmonii.

·

Rozwija umiejêtnoœæ transformowania odczuwanych przez
Ciebie napiêæ w energiê do twórczego dzia³ania.

·

Uczy uwa¿noœci i wiêkszej œwiadomoœci w ¿yciu na co dzieñ.

·

Przyczynia siê do zbudowania strategii spójnych z tym, "kim
jesteœ: co czujesz, jak myœlisz i w jaki sposób dzia³asz".

·

Rozwija umiejêtnoœci komunikowania siê z trzema
wewnêtrznymi czêœciami Ciebie: potocznie nazywanymi:
Umys³em, Sercem i Cia³em.

Integruj¹cy

·

coaching

·

Co wyró¿nia podejœcie OKcoaching w pracy
z Tob¹ w ramach coachingu integruj¹cego?
Podejœcie holistyczne do rozwoju
Holizm zak³ada, ¿e ca³oœci nie da siê sprowadziæ do sumy jej
sk³adników. W naszej wspó³pracy coachingowej, przygl¹damy siê
Twoim celom ¿yciowym z punktu widzenia wszystkich ról, jakie
pe³nisz w swoim ¿yciu. Równoczeœnie w ramach realizacji tego, na
czym Ci zale¿y, przygl¹damy siê, jak odnajdujesz siê w swoich planach
oraz dzia³aniu. Rozpatrujemy Twój œwiat emocjonalny - jak
prze¿ywasz swoj¹ zmianê, œwiat fizyczny - jak siê czujesz w swoim
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ciele oraz œwiat intelektualny - jakie myœli pojawiaj¹ Ci siê w trakcie
realizacji wa¿nego dla Ciebie celu. Moj¹ rol¹ jest wesprzeæ Ciê w
oraz w jaki sposób dzia³asz.

Podczas naszych sesji poznajesz ró¿ne metody pracy, które pozwol¹
Ci skontaktowaæ siê z potrzebami oraz rozpoznaæ i poradziæ sobie z
wewnêtrznymi ograniczeniami i napiêciami pojawiaj¹cymi siê w
drodze do realizacji wa¿nego dla Ciebie celu. To, jakimi metodami
pracujemy, zale¿y od Twoich preferencji oraz procesu, który wy³ania
siê w ramach naszej wspó³pracy. Spoœród ró¿nych narzêdzi
proponujê m.in. te bazuj¹ce na pracy z symptomami w ciele oraz
inspirowane sprawdzonymi praktykami treningu œwiadomoœci
i uwa¿noœci. Powy¿sze metody opieraj¹ siê na wiedzy psychologicznej
oraz s¹ wykorzystywane w profesjonalnej pracy coachingowej
i terapeutycznej. W mojej pracy stosujê wy³¹cznie metody i techniki,
których dzia³anie sprawdzi³am sama i do których u¿ywania mam
odpowiednie przygotowanie.

Integruj¹cy

Skuteczne, nowoczesne metody pracy

coaching

d¹¿eniu do odczuwania spójnoœci pomiêdzy tym, co czujesz i myœlisz

Jakie metody wykorzystujemy w naszej wspó³pracy?
Wizualizacja, ko³o ¿ycia, ko³o wartoœci, æwiczenia oddechowe,
autorskie techniki radzenia sobie ze stresem, æwiczenia z wytworami
sztuki, praca z symptomami w ciele, elementy medytacji, æwiczenia
koncentracyjne oraz energetyzuj¹ce, relaksacja i inne.
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Czy wiesz, ¿e…

Wiêcej na temat przyczyn odczuwanych przez nas napiêæ w ¿yciu codziennym
mówi teoria trójni mózgu dr Paula Mac Leana. Natomiast o skutecznych
sposobach transformacji owych napiêæ w stan odczuwania spokoju, mo¿esz
dowiedzieæ siê wiêcej poprzez praktykê z wykorzystaniem technik
skoncentrowanych na ciele.
Dr Paul Mac Lean opisa³ trzyczêœciow¹, koncentryczn¹ strukturê ludzkiego
mózgu. Ka¿da z tych struktur s³u¿y innym funkcjom biologicznym oraz posiada
inne umiejêtnoœci:
·
najbardziej zewnêtrzna neossacza (siedziba naszych myœli i ruchów
wolicjonalnych) odpowiada za zarz¹dzanie nasz¹ pamiêci¹ krótk¹, ocenia oraz
formu³uje s¹dy, wytwarza abstrakcje - To Twój symboliczny Umys³;

coaching

Proponujê Ci zapoznanie siê w praktyce z prostymi sposobami radzenia sobie
z pojawiaj¹cym siê dyskomfortem. Poprzez rozpoznanie istoty sprzecznoœci,
wyra¿enie jej oraz odnalezienie wspólnej p³aszczyzny porozumienia, osi¹gasz
stan spokoju i wiesz, jak post¹piæ w trudnej sytuacji.

Integruj¹cy

Dylematy oraz napiêcia wewnêtrzne, jakich doœwiadczamy mog¹ wynikaæ
z specyfiki funkcjonowania nas: reagowania z ró¿nych czêœci siebie:
emocjonalnej - zpoziomu serca, intelektualnej - umys³u, lub fizycznej - cia³a?
Pomyœl przez chwilê o najzwyklejszych sytuacjach z ¿ycia codziennego, kiedy
odczuwasz stres, np. przed wa¿nym spotkaniem lub odczuwasz irytacjê, kiedy
Twój kolega z pracy, zachowuje siê tak, a nie inaczej…

·
bardziej wewnêtrzna: mózg paleossaczy (uk³ad limbiczny: siedziba
naszych emocji i autonomicznego systemu nerwowego) pozwala na
odczuwanie emocji, bycie œwiadomym emocji przyjemnych i nieprzyjemnych,
zarz¹dzanie wizualnym obrazem i wyobraŸni¹ - To Twoje symboliczne Serce;
·
najbardziej wewnêtrzna: mózg gadzi (mózg œrodkowy, pieñ mózgu,
podstawowe zwoje nerwowe): odpowiada za poczucie czasu, dzia³anie w celu
przetrwania, odruchy instynktowne - To Twoje symboliczne Cia³o
(Courteau, 2008)

W ramach coachingu integruj¹cego wykorzystujemy proste, a zarazem
innowacyjne narzêdzia i metody, których zastosowanie pozwala na:
integrowanie ró¿nych czêœci Ciebie oraz wzrost Twoich umiejêtnoœci radzenia
sobie z pojawiaj¹cymi siê napiêciami wewnêtrznymi. Poznane techniki mo¿esz
wykorzystywaæ samodzielnie pomiêdzy poszczególnymi sesjami oraz po
zakoñczonym coachingu.
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Dla kogo?

·

Twój zespó³ jest zdemotywowany, osi¹ga gorsze wyniki ni¿
Kiedyœ.

·

Odczuwasz obni¿enie motywacji w³asnej oraz symptomy

·

Zaczynasz w¹tpiæ w swoje kompetencje przywódcze.

·

Przeprowadzasz wa¿n¹ i trudn¹ zmianê organizacyjn¹ lub
uczestniczysz w takowej zmianie.

·

Pragniesz zwiêkszyæ swoj¹ efektywnoœæ mened¿ersk¹ poprzez
wydobycie oraz rozwiniêcie potencja³u przywódczego.

·

Chcesz inspirowaæ ludzi i zespo³y do transformacji i osi¹gania
coraz wy¿szych wyników.

·

Odczuwasz brak pewnoœci w wytaczaniu kierunku dzia³ania
organizacji. Zdarza siê, ¿e nie wiesz, jak post¹piæ, jak¹ decyzjê
podj¹æ.

·

Chcesz skontaktowaæ siê z Twoj¹ osobist¹ wizj¹ rozwoju
biznesu i ludzi.

·

przywódczy

wypalenia w realizacji Twoich celów zawodowych.

coaching

Coaching przywódczy jest przeznaczony dla Ciebie, jeœli:

Pragniesz komunikowaæ siê zespo³ami ludzi w sposób
inspiruj¹cy i porywaj¹cy.

·

Potrzebujesz przeramowaæ wizjê korporacyjn¹ w taki sposób,
aby by³a zgodna z Twoimi za³o¿eniami i wartoœciami.

·

Zale¿y Ci na wprowadzeniu do organizacji kultury przywódczej.

·

Jesteœ zakontraktowany na realizacjê celu, który zaczyna Ciê
przerastaæ, a nikt o tym jeszcze nie wie.

·

Odczuwasz zbyt du¿¹ presjê zwi¹zan¹ z terminami realizacji
zadañ, iloœci¹ informacji do przetworzenia, powag¹ mo¿liwych
konsekwencji podejmowanych przez Ciebie decyzji.

·

Jesteœ zaanga¿owan(a)y w zmianê organizacyjn¹ wymagaj¹c¹
nastawienia na osi¹ganie wyników na poziomie, który wydaje
siê nie do osi¹gniêcia.
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·

Widzisz potrzebê efektywniejszego komunikowania siê
i wspó³pracy w zespole mened¿erów i liderów.
Jesteœ ciekaw(a)y swoich predyspozycji do pe³nienia roli
lider(ki)a.

·

Wa¿ny jest dla Ciebie rozwój Twoich kompetencji
przywódczych.
Jesteœ odpowiedzialn(a)y za zbudowanie wyj¹tkowego
zespo³u w organizacji.

·

Jesteœ w zmianie organizacyjnej wymagaj¹cej podjêcia
trudnych decyzji personalnych.

Jakie korzyœci przynosi coaching przywódczy?
·

Zwiêksza efektywnoœæ przewodzenia ludziom w kluczowych
dla Ciebie obszarach ich dzia³ania .

·

Aktywizuje i ukierunkowuje na dostrzeganie oryginalnych
rozwi¹zañ oraz tworzenie kreatywnych strategii
transformuj¹cych Ciebie, Twój zespó³ oraz organizacjê,

przywódczy

·

coaching

·

w której dzia³asz.
·

Wydobywa to, co w Tobie niepowtarzalne. Pozwala budowaæ
strategie dzia³ania w oparciu o Twój potencja³, kompetencje
i doœwiadczenie biznesowe.

·

Rozwija kompetencje przywódcze w wybranych przez Ciebie
obszarach wymagaj¹cych poprawy lub aktywacji.

·

Wspiera w umiejêtnym zarz¹dzaniu Twoj¹ automotywacj¹.

·

Wyposa¿a w narzêdzia coachingu osobistego i zawodowego
wspieraj¹cego skuteczne przewodzenie ludziom oraz
organizacjom.

·

Wyposa¿a w narzêdzia zarz¹dzania sob¹ w ró¿nych trudnych
sytuacjach emocjonalnych, osobistych, interpersonalnych,
intergrupowych oraz organizacyjnych.
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·

Wyposa¿a w efektywne strategie radzenia sobie ze stresem.

·

Wspiera w osi¹ganiu wysokich wyników poprzez zarz¹dzanie

Podejœcie transformuj¹ce
W wyniku spotkañ coachingowych doœwiadczasz transformacji
sposobu myœlenia i dzia³ania na taki, który wyzwala w Tobie potencja³
przywódczy oraz rozwija kompetencje przewodzenia ludziom.
Coaching transformuj¹cy wyzwala w Tobie moc do realizacji Twojej
wizji oraz wyznaczonych przez Ciebie celów w zgodzie z misj¹ firmy
oraz zintegrowanymi wartoœciami: Twoimi oraz organizacji, któr¹
wspó³tworzysz.

Efektywnoœæ oraz podejœcie systemowe
W naszej wspó³pracy, kluczowy jest Twój cel oraz efektywna jego

przywódczy

Co wyró¿nia podejœcie OKcoaching we
wspó³pracy z przywódcami?

coaching

transformacyjne w organizacji.

realizacja w taki sposób, abyœ osi¹gn(ê³a)¹³ po¿¹dany wynik. Na
efektywnoœæ sk³ada siê: skutecznoœæ oraz odpowiedni poziom
wykonania. Zdarza siê, ¿e ludzie realizuj¹ swoje cele w sposób
poprawny, co niekoniecznie przek³ada siê na ich skutecznoœæ.
Równoczeœnie, inni s¹ skuteczni, ale to, co wnosz¹ do organizacji nie
jest realizowane w zgodzie z przyjêtymi wartoœciami, standardami,
po¿¹dan¹ jakoœci¹.
W naszej wspó³pracy skupiamy siê na tym, abyœ pobudzi³(a) swoj¹
kreatywnoœæ, otworzy³(a) siê na nowe mo¿liwoœci, zaskoczy³(a)
sam(a) siebie tym, kim jesteœ oraz jakim przywódc¹ siê stajesz.
Punktem odniesienia w naszej wspó³pracy jest system, w którym
dzia³asz: Twoja organizacja, jej wizja, misja, wartoœci, ludzie, z którymi
wspó³pracujesz oraz ca³y kontekst organizacyjny.
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Elastyczna forma wspó³pracy
Jako Twój osobisty coach mogê dopasowaæ swój terminarz do Twoich
równie¿ spotykaæ siê na 45 minutowe sesje z wykorzystaniem
komunikatora skype. Jeœli Ci na tym zale¿y, coaching mo¿e byæ
prowadzony poza firm¹, w uzgodnionym przez nas miejscu.

Pytania kaskadowe, pytania nastawione na rozwi¹zanie, wizualizacja,
narzêdzia do odkrywania wizji i misji oraz budowy strategii osobistej
i zawodowej, ko³o wartoœci, przeramowanie, ko³o lidera, mapa
zasobów przywódczych, linia czasu, zmiana pozycji percepcyjnych,
kwestionariusz autoanalizy, mapa talentów, PRZ (Plan Rozwoju
Zawodowego), praca z harmonogramami i narzêdziami zarz¹dzania
projektem i inne.
Coaching przywódczy mo¿e byæ prowadzony z wykorzystaniem
narzêdzia: Indywidualny Profil Insights Discovery™ .
Wiêcej na temat Coachingu z wykorzystaniem Insights Discovery™

przywódczy

Jakie metody wykorzystujemy w naszej wspó³pracy?

coaching

mo¿liwoœci. Wspó³pracujemy bezpoœrednio w Twojej firmie. Mo¿emy

znajdziesz: na stronie www.okcoaching.eu
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·

oddanie kontroli w „rêce kompetentnych ludzi”;

·

zarz¹dzanie zmian¹ z wykorzystaniem Twojej intuicji;

·

otwartoœæ na otoczenie Twojej organizacji;

·

inspirowanie ludzi i organizacji do pozytywnej transformacji
w realizacji celów strategicznych.

Meg Whatley (2011) badaczka, konsultantka biznesu od 1973 r.,
W oparciu o swoje badania oraz wieloletni¹ wspó³pracê
z przywódcami twierdzi:
„Jeœli chcesz zwiêkszyæ produktywnoœæ Twoich ludzi,
zaanga¿uj, zainspiruj ich, pobudŸ do kreatywnego myœlenia! …
Nie jesteœ w stanie skontrolowaæ chaosu organizacyjnego od góry.
…Aktualnie nastêpuje wielka zmiana roli Przywódców na œwiecie:
Przywódcy nie musz¹ i nie powinni byæ samotnymi „bohaterami”,
musz¹ natomiast staæ siê otwartymi na innych ludzi
„gospodarzami”.
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przywódczy

W sytuacji coraz wiêkszej z³o¿onoœci œwiata: nat³oku oraz szybkoœci
przep³ywu informacji, iloœci zadañ do wykonania w coraz krótszym
czasie, nag³ych zmian organizacyjnych, jedynym efektywnym
sposobem na osi¹ganie po¿¹danych wyników w roli przywódcy jest:

coaching

Czy wiesz, ¿e…
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Dla kogo?

·

Odczuwasz bezsilnoœæ, próbuj¹c od jakiegoœ czasu podj¹æ
decyzjê zawodow¹ lub osobist¹.

·

Nie jesteœ wystarczaj¹co przekonan(a)y co do tego, co jest
zawodowych.

·

Uczestniczysz w problemie lub konflikcie interpersonalnym.

·

Nie udaje Ci siê rozwi¹zaæ problemu osobistego,
interpersonalnego lub grupowego.

·

Masz poczucie, ¿e s³yszysz ci¹g³y monolog wewnêtrzny: za
i przeciw w jakiejœ sprawie.

·

Odczuwasz potrzebê zmiany pracy na daj¹c¹ wiêksz¹
satysfakcjê.

·

Chcesz rozwin¹æ umiejêtnoœæ asertywnej komunikacji.

·

Pragniesz rozpoznaæ, na czym polega Twój opór przed zmian¹
osobist¹ lub zawodow¹.

·

Chcesz znaleŸæ sposób na przekroczenie rozpoznanego
w Tobie oporu w celu podjêcia najlepszej dla Ciebie decyzji
osobistej lub zawodowej.

·

Kilkakrotnie nie uda³o Ci siê podj¹æ decyzji, która jak siê
wydaje mog³aby byæ wa¿nym dla Ciebie krokiem ¿yciowym.

·

podejmowania decyzji

najlepszym wyborem spoœród ró¿nych opcji ¿yciowych lub

coaching

Coaching podejmowania decyzji jest przeznaczony dla Ciebie, jeœli:

Chcesz byæ osob¹ bardziej decyzyjn¹ w kontakcie z innymi
ludŸmi.

·

Chcesz uzyskaæ wiêksz¹ pewnoœæ siebie.

·

Zdarza siê, ¿e nie wyra¿asz Twoich opinii i pomys³ów
w kontaktach z innymi ludŸmi.
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Jakie korzyœci przynosi coaching
podejmowania decyzji?
Umo¿liwia rozpoznanie przyczyn trudnoœci w podjêciu wa¿nej
dla Ciebie decyzji.
·

Pomaga w wypracowaniu sposobów radzenia sobie z oporem

·

Zwiêksza œwiadomoœæ Twoich potrzeb i wa¿nych dla Ciebie
celów.

·

Motywuje Ciê do wziêcia odpowiedzialnoœci za podjêt¹
decyzjê.

·

Pomaga w wypracowaniu strategii minimalizowania napiêcia
emocjonalnego zwi¹zanego z koniecznoœci¹ podjêcia decyzji
w Twoim ¿yciu.

·

Pozwala Ci wyraziæ obawy zwi¹zane z koniecznoœci¹ podjêcia
decyzji.

·

Pozwala okreœliæ korzyœci oraz straty z podjêcia danej decyzji.

·

Rozwija umiejêtnoœæ skutecznego radzenia sobie ze stresem.

·

Uaktywnia Twoje zasoby osobiste umo¿liwiaj¹ce podjêcie jak
najlepszej dla Ciebie decyzji.

·

Uruchamia w Tobie myœlenie skoncentrowane na pozytywnym
rozwi¹zaniu.

·

Wydobywa Twoje zasoby osobiste do aktywnego dzia³ania,

podejmowania decyzji

przed podjêciem decyzji.

coaching

·

zgodnego z Twoimi wartoœciami.
·

Pozwala na przyjrzenie siê konsekwencjom podejmowanej
przez Ciebie wa¿nej decyzji zawodowej lub osobistej w
ró¿nych obszarach ¿ycia.

·

Daje mo¿liwoœæ przeanalizowania problemu z nastawianiem na
znalezienie optymalnego rozwi¹zania.
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Dylemat jako mo¿liwoœæ poznania siebie
Podczas naszego spotkania traktujemy dylemat jako potencja³ do
na to, aby poznaæ siebie bli¿ej. To wtedy pojawiaj¹ siê pytania:
Co jest dla mnie wa¿ne? Na czym mi najbardziej zale¿y? Dlaczego ten
wybór wi¹¿ê siê z napiêciem? Czego siê obawiam? Czego potrzebujê,
¿eby wiedzieæ, jak post¹piæ?
Poprzez spotkanie twarz¹ w twarz z dylematem oraz „rozgoszczenie
siê w jego progach”, zaprzyjaŸniasz siê z nim, poznajesz siebie
bardziej i znajdujesz najlepsze dla siebie rozwi¹zanie.

Narzêdzia transformacji napiêcia w energiê do twórczego
dzia³ania
Koniecznoœæ lub chêæ podjêcia decyzji wi¹¿¹ siê czêsto z sytuacj¹
odczuwania wysokiego poziomu stresu. W naszej wspó³pracy
dotycz¹cej rozwi¹zania Twojego dylematu, równolegle zajmujemy siê
tym, jak siê czujesz „Tu i teraz”.
W jaki sposób prze¿ywam sytuacjê w której jestem? Po czym poznajê,

podejmowania decyzji

po¿¹danej zmiany. Moment, w którym nie wiesz, co zrobiæ jest szans¹

coaching

Co wyró¿nia podejœcie OKcoaching
w procesie podejmowanej przez Ciebie
decyzji?

¿e jestem w sytuacji stresowej? Czy odczuwam energiê, smutek czy
lêk?
W zale¿noœci od tego, jak prze¿ywasz swój dylemat, moim celem jest
wesprzeæ Ciê w tym, abyœ podejmowa³(a) decyzjê z poczuciem jak
najmniejszego napiêcia.

Jakie metody wykorzystujemy w naszej wspó³pracy?
Arkusz Priorytetów ¯yciowych, Matryca Eisenhowera, Strategia
tworzenia planów wed³ug Walta Disneya, Linia czasu, Praca z cia³em,
Techniki skoncentrowane na ciele, zmiana pozycji percepcyjnej,
wizualizacja, Drabina Poziomów Logicznych wed³ug Roberta Diltsa
i inne.
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Czy wiesz, ¿e…

„Ka¿dy cz³owiek podejmuje najlepsz¹ decyzjê na dany moment swojego
¿ycia”.

Jeœli uznamy, ¿e powy¿sze za³o¿enia mog¹ byæ prawd¹, mo¿emy
stwierdziæ, ¿e:
Lepiej jest podj¹æ jak¹kolwiek decyzjê, ni¿ ¿adnej.
Masz w sobie moc do tego, by zatrzymaæ siê i powiedzieæ: „tak” lub
„nie”. A nastêpnie wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za swoj¹ decyzjê i ruszyæ
swobodnie dalej w œwiat.
Byæ mo¿e istnieje jeszcze inne rozwi¹zanie, które wykracza poza to, co
aktualnie postrzegasz jako Twój g³ówny dylemat decyzyjny, albo te¿ dwa
potencjalne rozwi¹zania?
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podejmowania decyzji

„Ka¿dy cz³owiek ma wystarczaj¹ce zasoby, ¿eby zaprowadziæ po¿¹dan¹
zmianê w swoim ¿yciu”.

coaching

Milton Erickson w swojej pracy z cz³owiekiem oraz z grupami wychodzi³
z kilku za³o¿eñ. Dwoma z nich s¹:
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Dla kogo?

które s¹ zdeterminowane do osi¹gniêcia wyznaczonego celu, wyniku.
Coaching osi¹gania wyników jest przeznaczony dla Ciebie, jeœli:
·

zasobów finansowych.
·

Pragniesz zrealizowaæ projekt Twoich marzeñ, np. zbudowaæ
dom, odbyæ podró¿ w odleg³e czêœci œwiata itp.

·

Planujesz za³o¿yæ w³asn¹ firmê.

·

Jesteœ w trakcie rozwijania posiadanej firmy/w³asnej
dzia³alnoœci.

·

Planujesz startowaæ w zawodach w wybranej dyscyplinie
sportu.

·

Wyznaczasz sobie cel osi¹gniêcia okreœlonego wyniku
w wybranej dyscyplinie sportowej.

·

Masz zamiar stworzyæ biznesplan.

·

Jesteœ zdeterminowan(a)y do pracy nad w³asn¹ sylwetk¹.

·

Potrzebujesz wiêkszej motywacji do realizacji autorskiego

osi¹gania wyników

Jesteœ zdeterminowan(a)y do zwiêkszenia posiadanych

coaching

Dla sportowców, przedsiêbiorców, mened¿erów, wszystkich osób,

pomys³u.
·

Zdarza Ci siê odczuwaæ wzmo¿ony lub obni¿ony poziom
energii i motywacji w realizacji wa¿nego dla Ciebie celu.

·

Potrzebujesz systematycznego wsparcia w rozwoju
umiejêtnoœci automotywacji i zarz¹dzania energi¹ w³asn¹
w realizacji wyznaczonych celów.

·

Potrzebujesz okreœliæ strategiê dzia³ania w realizacji wa¿nego
dla Ciebie celu ¿yciowego.

·

Odczuwasz lêk przed pora¿k¹ w procesie osi¹gania
wyznaczonych wa¿nych celów.

·

Chcesz rozpoznawaæ oraz wykorzystywaæ swoje zasoby
wewnêtrzne oraz mo¿liwoœci zewnêtrzne, które zwiêkszaj¹
szanse na osi¹gniêcie wyznaczonego przez Ciebie celu.
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Jakie korzyœci przynosi coaching osi¹gania
wyników?
Pomaga w okreœleniu najlepszej strategii realizacji ambitnego
celu.
Wyzwala maksymaln¹ koncentracjê na wyznaczonym przez
Ciebie celu.

·

Aktywizuje w Tobie wszystkie zasoby osobiste do realizacji
wyznaczonego przez Ciebie celu.

·

Pozwala na stworzenie skutecznego planu dzia³ania,
wynikaj¹cego z analizy: szans, zagro¿eñ, mocnych oraz
s³abych stron sposobu realizacji wyznaczonego przez Ciebie
celu.

·

Rozpoznaje potencjalne "spowalniacze" w realizacji
wyznaczonego celu oraz wspiera w przyjêciu odpowiednich
strategii reagowania na nie.

·

Rozwija Twoje umiejêtnoœci zarz¹dzania sob¹ w momentach
odczuwania oporu i zniechêcenia.

·

osi¹gania wyników

·

coaching

·

Podtrzymuje Twoj¹ determinacjê oraz mobilizuje do
konsekwentnego dzia³ania oraz dba³oœci o siebie
w momentach zwiêkszonej aktywnoœci.

Co wyró¿nia podejœcie OKcoaching
w osi¹ganiu wyznaczonego przez Ciebie
wyniku?
Koncentracja na efekcie
W naszej podró¿y coachingowej, okreœlony przez Ciebie efekt jest
naszym portem. Bez wzglêdu na to, co nas spotka podczas
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¿eglowania: sztorm, burza, czy te¿ sielskie niebo i œwie¿y podmuch
wiatru, moim zadaniem jest „trzymaæ kurs”. W naszej wspó³pracy
decyzjê, w jaki sposób dotrzesz do tego portu.

Motywacja
motywacji. Zadajê Ci pytanie: Dlaczego wa¿ne dla Ciebie jest
osi¹gniêcie tego wyniku? Ujrzenie, jakie zmiany w Twoim ¿yciu
przyniesie osi¹gniêcie wyznaczonego celu oraz Twoja deklaracja, ¿e
tego w³aœnie chcesz, rozpoczynaj¹ cykl intensywnych spotkañ.
Moj¹ rol¹ jako Twojego osobistego coacha jest motywowanie Ciê
oraz równoczesne sprawdzanie, z czego wynikaj¹ zmiany w Twojej
motywacji, w zale¿noœci od momentu, w którym jesteœ w realizacji
Twojego celu.

Proste i skuteczne narzêdzia
W zale¿noœci od wyznaczanego celu, proponujê Ci pracê z
wykorzystaniem bardzo prostych i skutecznych narzêdzi pracy ze
sob¹: Twoimi myœlami, odczuciami oraz motywacj¹. Jesteœ w stanie

osi¹gania wyników

Zanim rozpoczniemy nasz¹ wspó³pracê, przygl¹damy siê Twojej

coaching

bazujemy na Twojej wizji, wiedzy i doœwiadczeniu. To Ty podejmujesz

z nich korzystaæ na sesji, pomiêdzy nimi, jak i po zakoñczonym
procesie coachingu.

Jakie metody wykorzystujemy w naszej wspó³pracy?
Indywidualne Plany Dzia³ania, Arkusz autoanalizy posiadanych
zasobów, narzêdzia do tworzenia harmonogramów pracy, np. Gantt,
Praca z symptomami w ciele, wizualizacja, trening autogenny, praca
z wartoœciami, pytania motywuj¹ce, zmiana perspektywy, narzêdzia
zarz¹dzania sob¹ w czasie, æwiczenia oddechowe, przeramowanie,
SWOT, Arkusz Osobistej Strategii Dzia³ania, Ko³o mocy i inne.
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Czy wiesz, ¿e…

Timothy Gallwey (2007) , prekursor coachingu wykorzystywanego
w treningu profesjonalnych sportowców, mówi o „wewnêtrznej
grze” (The Inner Game), jaka rozgrywa siê w umyœle ka¿dego
cz³owieka podczas realizacji konkretnych dzia³añ: w ¿yciu
zawodowym, podczas tworzenia dzie³a artystycznego, podczas
treningu sportowego.
Wewnêtrzna gra, to koncepcja przedstawiaj¹ca skuteczne sposoby
na poradzenie sobie z myœlami i odczuciami, które zamiast nas
wspieraæ, obni¿aj¹ nasz¹ szansê na osi¹gniêcie wysokiego wyniku
w ¿yciu. W wyniku zastosowania odpowiednich pytañ oraz
wizualizacji, niekonstruktywne myœli typu:
Odczuwam pustkê, a powinienem ju¿ wiedzieæ!
To, co stworzy³am nie jest wystarczaj¹co dobre…
Muszê to zrobiæ! Jak mi siê nie uda, to znaczy ¿e jestem do niczego!
A tak¿e towarzysz¹ca im: nerwowoœæ, dekoncentracja, zw¹tpienie,
brak wiary w siebie, odchodz¹ w t³o.

osi¹gania wyników

Wydajnoœæ = Potencja³ - Zak³ócenia

coaching

Jednym z bardzo wa¿nych czynników odniesienia sukcesu, oprócz
postawienia na potencja³ i talenty, jest umiejêtne zarz¹dzanie
myœlami, które pojawiaj¹ siê w trakcie planowania realizacji celu oraz
na drodze do jego osi¹gniêcia.

To, co wy³ania siê na pierwszym planie to: koncentracja na celu,
przejrzystoœæ sposobu jego realizacji, zaanga¿owanie, pewnoœæ
dzia³ania oraz stan spokoju i harmonii.
Coaching osi¹gania wyników wyposa¿a w proste, bardzo skuteczne
narzêdzia, które wpieraj¹ w poradzeniu sobie z „zak³óceniami”,
w celu koncentracji na Twoim „potencjale i mo¿liwoœciach”.
Porzucasz stare nawyki oraz wypracowujesz nowe, skuteczne
sposoby dzia³ania.
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Dla kogo?
oraz wyznawanymi wartoœciami.
Coaching œcie¿ki ¿yciowej jest przeznaczony dla Ciebie, jeœli:
Odczuwasz obni¿on¹ energiê i brak motywacji do dzia³ania.

·

Masz trudnoœæ z okreœleniem tego, co jest dla Ciebie
priorytetem w ¿yciu osobistym lub zawodowym.

·

Odczuwasz, ¿e Twoje ¿ycie „nie jest w pe³ni tym, czym
mog³oby byæ”.

·

Doœwiadczasz poczucia, ¿e ¿yjesz nie swoim ¿yciem”, „brakuje
Ci czegoœ”, równoczeœnie trudno nazwaæ, co to mog³oby byæ.

·

Potrzebujesz upewniæ siê, na ile podjête/podejmowane przez
Ciebie decyzje lub okreœlone cele s¹ tym, w co warto
inwestowaæ energiê ¿yciow¹.

·

Chcesz nazwaæ g³ówne wartoœci ¿yciowe, odkryæ swoj¹ wizjê
i misjê ¿yciow¹ oraz wypracowaæ autorsk¹ strategiê jej
realizacji.

·

Chcesz rozwin¹æ swoj¹ intuicjê.

·

Chcesz rozwin¹æ umiejêtnoœci kontaktowania siê ze sob¹ na

œcie¿ki ¿yciowej

·

coaching

Dla wszystkich, którzy pragn¹ ¿yæ w zgodzie z w³asn¹ wizj¹, misj¹

co dzieñ w celu pozyskania jasnych odpowiedzi, co jest dla
Ciebie wa¿ne, jak¹ decyzjê podj¹æ, w jaki sposób dzia³aæ.
·

Potrzebujesz okreœliæ swoje cele osobiste oraz zawodowe,
przyjrzeæ siê posiadanym priorytetom.

Jakie korzyœci przynosi coaching œcie¿ki
¿yciowej?
·

Wp³ywa na poczucie zadowolenia i spe³nienia w ¿yciu
osobistym i zawodowym.

·

Ukierunkowuje na realizacjê siebie w zgodzie z posiadanymi
wartoœciami.
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·

Wyposa¿a w narzêdzia zarz¹dzania sob¹ w ró¿nych
wyzwaniach ¿yciowych.
Inspiruje do ¿ycia takiego, jakie pragniesz mieæ.

·

Anga¿uje w stworzenie skutecznego planu dzia³ania opartego
na tym, co dla Ciebie najbardziej priorytetowe.

·

Rozwija umiejêtnoœci rozpoznawania odpowiedniego kierunku
dzia³ania.
Zwiêksza umiejêtnoœæ asertywnego komunikowania siê
z innymi w kontekœcie Twojego rozwoju osobistego
i zawodowego.

Co wyró¿nia podejœcie OKcoaching w
towarzyszeniu Ci we wchodzeniu na Twoj¹
œcie¿kê ¿ycia?
Akceptacja i brak oceny
Bez wzglêdu na to, jakie pomys³y dotycz¹ce zmiany w Twoim ¿yciu
wniesiesz na nasze spotkanie, towarzyszê Ci ca³¹ sob¹ oraz w pe³ni

œcie¿ki ¿yciowej

·

coaching

·

akceptujê Twoje wybory. Moja rol¹ jest pomóc Ci skontaktowaæ siê
z sob¹ w celu okreœlenia, czy dany wybór jest tym najlepszym. To Ty
jesteœ osob¹, która dokonuje wyboru i ocenia ró¿ne mo¿liwoœci.
Razem wspó³pracujemy w intencji wkroczenia na najlepsz¹ dla Ciebie
œcie¿kê ¿ycia.
W ramach wspierania Ciebie w tym procesie pracujê zgodnie
z zasadami Kodeksu Etycznego ICF (International Coach Federation).
Ekologia nowego rozwi¹zania
Bez wzglêdu na to, czy zmiana, na któr¹ siê decydujesz jest zwrotem
o 180 stopni, czy te¿ nieznaczn¹ zmian¹ kursu, moj¹ rol¹ jest
towarzyszenie Ci w tym, abyœ mia³(a) pe³en wgl¹d w potencjalne
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konsekwencje Twojej decyzji. Œwiadomoœæ zysków i strat
z zaprowadzanej w ¿yciu zmiany jest kluczowa dla poczucia pewnoœci
siebie i spokoju w nowej sytuacji ¿yciowej.

Spotkanie ze mn¹ Twoim osobistym coachem jest przestrzeni¹,
w której widzê Ciebie jako Ciebie, bez wzglêdu na to, gdzie pracujesz,
w ró¿nych rolach ¿yciowych, na ile spe³niasz oczekiwania innych, a na
swoje w³asne.
W naszym spotkaniu, najwa¿niejsz(a)y jesteœ Ty i Twoja potrzeba
zmiany. To, czego brakuje Ci w Twoim ¿yciu, co sprawia Ci radoœæ, co
jest dla Ciebie bardzo wa¿ne.

Jakie metody wykorzystujemy w naszej wspó³pracy?
Wizualizacja, œcie¿ka ¿ycia osobistego, œcie¿ka ¿ycia zawodowego,
ko³o ¿ycia, ko³o wartoœci, narzêdzia ustalania priorytetów ¿yciowych,
æwiczenia oddechowe, autorskie techniki radzenia sobie ze stresem,
praca z symptomami w ciele, elementy medytacji, æwiczenia

œcie¿ki ¿yciowej

ile zarabiasz, czy, z kim i w jakim zwi¹zku jesteœ, na ile spe³niasz siê

coaching

Autentycznoœæ

koncentracyjne oraz energetyzuj¹ce, æwiczenia Gaya Hendricsa,
techniki nawi¹zywania kontaktu z treœciami wyp³ywaj¹cymi
z podœwiadomoœci, æwiczenia papier i o³ówek, kola¿e, praca
z wytworami sztuki, plan dzia³ania i inne.
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Czy wiesz, ¿e…

·

Czy wykonuj¹c dan¹ czynnoœæ, tracisz poczucie czasu? Jesteœ
w pe³ni skoncentrowan(a)y, zatopion(a)y w tym, co Ciê
zajmuje?

·

Czy wykonuj¹c dan¹ czynnoœæ odczuwasz, ¿e Twoje
umiejêtnoœci s¹ odpowiednie do stawienia czo³a bie¿¹cym
wyzwaniom? To, czym siê zajmujesz nie jest dla Ciebie nudne
i banalne, ale te¿ nie wymaga od Ciebie bycia w wielkim,
przed³u¿aj¹cym siê tygodniami stresie?

·

Czy bie¿¹ce wyzwania s¹ czymœ, co wpisuje siê w cele, które
s¹ zgodne z Tob¹? Krótko mówi¹c, czy to, co robisz, wynika
z tego, kim jesteœ i co jest dla Ciebie wa¿ne?

·

Na ile bie¿¹ce wyzwania s¹ realizowane przez Ciebie
w systemie, który pozwala Ci na otrzymywanie
systematycznej, autentycznej informacji zwrotnej co do
jakoœci tego, co wykonujesz, jak siê zachowujesz? To mo¿e
byæ komunikat od prze³o¿onego, partnera, kole¿anki,
mentora, trenera sportowego itp.

·

Czynnoœæ, któr¹ wykonujesz jest tak zadowalaj¹ca, ¿e masz
ochotê j¹ wykonywaæ dla niej samej, nie patrz¹c na to, co
dziêki temu mo¿esz osi¹gn¹æ, zyskaæ? (Csikszentmihalyi,
2005)

œcie¿ki ¿yciowej

To, czy jesteœ w przep³ywie mo¿esz rozpoznaæ m.in. zdaj¹c sobie
nastêpuj¹ce pytania:

coaching

Rozpoznano pewien stan umys³u, który badacz - profesor psychologii
i zarz¹dzania Michaly Csikszentmihalyi - nazwa³ tzw. przep³ywem
(ang. flow).

Odczuwanie stanu przep³ywu mo¿e byæ jednym ze wskaŸników tego,
na ile realizujesz siebie w ¿yciu osobistym i zawodowym, czy i w jakim
stopniu jesteœ na swojej optymalnej œcie¿ce ¿ycia: przepe³nionej
autentyczn¹ radoœci¹, spokojem, odpowiednim dzia³aniem, realizacj¹
wyzwañ.
Przypomnij sobie, kiedy ostatnio doœwiadczy³(aœ)eœ przep³ywu?
Odczuj go ca³ym sob¹ i powiedz sobie, ¿e mo¿esz go mieæ jeszcze
wiêcej na co dzieñ!
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Dla kogo?

·

Odczuwasz potrzebê zmiany w ¿yciu zawodowym lub
osobistym, np. miejsca zamieszkania, pracy, stylu ¿ycia itp.
Pragniesz rozwin¹æ posiadane kompetencje.

·

Chcesz ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia, realizuj¹c siebie w pe³ni mo¿liwoœci.

·

Potrzebujesz przyjrzeæ siê swoim talentom i predyspozycjom
oraz ukierunkowaæ Twój rozwój zawodowy w oparciu o to, co
w Tobie wyj¹tkowe.

·

Chcesz rozwi¹zaæ konkretny problem osobisty, zawodowy.

·

Potrzebujesz podj¹æ decyzjê, która mo¿e doprowadziæ do
rozwi¹zania Twojej sytuacji ¿yciowej.

·

Chcesz okreœliæ cele zawodowe oraz stworzyæ plan dzia³ania,
który pozwoli je osi¹gn¹æ.

·

Pragniesz odzyskaæ energiê i motywacjê do dzia³ania.

·

Masz zamiar stworzyæ autorski pomys³ na w³asny biznes.

·

Chcesz okreœliæ œcie¿kê kariery zawodowej.

·

Marzysz, aby podj¹æ edukacjê poza granicami kraju.

·

Zale¿y Ci na zwiêkszeniu zarobków.

·

Odczuwasz trudnoœci w podjêciu decyzji co do miejsca
zamieszkania.

·

Doœwiadczasz problemów z asymilacj¹ w kraju zamieszkania.

·

Nie radzisz sobie ze stresem w miejscu pracy lub w ¿yciu

dla Polaków za granic¹

·

coaching

Ten coaching jest dla Ciebie, jeœli:

osobistym.
·

Myœlisz o powrocie do Polski oraz rozwiniêciu w³asnej
dzia³alnoœci w kraju.

·

Planujesz powrót do Polski i koniecznie musisz znaleŸæ pracê
w kraju.

·

Planujesz powrót do Polski i chcesz podj¹æ edukacjê w kraju.

·

Planujesz rozwin¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ poza granicami Polski,
w miejscu zamieszkania za granic¹.
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Jakie korzyœci przynosi coaching dla Polaków
poza granicami kraju?
Wp³ywa na wzrost poczucia zadowolenia i spe³nienia w Twoim
¿yciu osobistym i zawodowym.
Anga¿uje do stworzenia skutecznego planu dzia³ania.

·

Pozwala na wypracowanie skutecznej strategii zwiêkszenia
zarobków.

·

Wspiera w okreœleniu Twojej wizji, misji i celów.

·

Motywuje Ciê do wziêcia odpowiedzialnoœci za zmianê
zawodow¹ lub osobist¹.

·

Poszerza œwiadomoœæ Twoich mocnych stron oraz obszarów
wartych rozwijania.

·

Umo¿liwia zbudowanie œcie¿ki kariery w zgodzie z Twoim
potencja³em.

·

Rozwija Twoje kompetencje: osobiste, mened¿erskie,
specjalistyczne.

·

Przyczynia siê do zbudowania strategii spójnych z tym, "kim
jesteœ: co czujesz, jak myœlisz i w jaki sposób dzia³asz".

·

Zwiêksza œwiadomoœæ Twoich potrzeb i wa¿nych dla Ciebie
celów.

·

Uruchamia w Tobie myœlenie skoncentrowane na

dla Polaków za granic¹

·

coaching

·

pozytywnym rozwi¹zaniu.
·

Wydobywa Twoje w³asne zasoby do aktywnego dzia³ania
zgodnego z Twoimi wartoœciami.

·

Wyposa¿a w narzêdzia rozwijania d³ugofalowej odpornoœci na
stres.
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Co wyró¿nia podejœcie OKcoaching we
wspó³pracy z Polakami poza granicami kraju?

Ktoœ, kto nie rozumie celu i zasad coachingu mo¿e powiedzieæ: „Po
co Ci kontakt przez skype'a z osob¹, która nie doœwiadcza tego, co Ty
innych realiach?”
To fakt, s¹ sprawy, w których coaching nie pomo¿e. Jeœli Twój szef
ma problem emocjonalny, przekracza Twoje granice, system
wynagradzania w miejscu, w którym pracujesz jest niesprawiedliwy
lub Twój partner postanowi³ siê z Tob¹ rozstaæ - nie jesteœ w stanie
zmieniæ ani swojego szefa, ani systemu wynagradzania, ani decyzji
Twojego partnera. Masz jednak wp³yw na Siebie, na to, co czujesz
w danej sytuacji, co sobie myœlisz oraz w jaki sposób reagujesz. To Ty
wybierasz dany sposób dzia³ania: jesteœ asertywny w relacji z szefem,
pozwalasz sobie na prze¿ycie rozstania, koncentrujesz siê na tym, co
najlepsze w Twoim doœwiadczeniu z by³ym partnerem oraz otwierasz
siê na nowe mo¿liwoœci (w odpowiednim dla Ciebie czasie),
akceptujesz dane warunki finansowego wynagrodzenia lub nie:
negocjujesz lub poszukujesz nowej pracy.
Intencj¹ coachingu jest zwiêkszenie Twojej niezale¿noœci.

dla Polaków za granic¹

prze¿ywasz w innym kraju, bêd¹c w danej sytuacji, w tych, a nie

coaching

Wiêcej przestrzeni i niezale¿noœci

Sesja ze mn¹ -Twoim osobistym coachem - ma na celu wydobycie
z Ciebie mocy samostanowienia. Ty wyra¿asz siebie oraz dochodzisz
do w³asnych rozwi¹zañ: jesteœ ekspertem od sam(ej)ego siebie, od
tego, w jakim kraju oraz jakich realiach ¿yjesz.
Cykl spotkañ jest podyktowany danemu celowi. Po zakoñczonej
wspó³pracy wiesz, ¿e jesteœ w miejscu, w którym chcesz byæ oraz
posiadasz narzêdzia do pracy ze sob¹ w ka¿dej czêœci œwiata beze
mnie i bez skype'a.
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Elastyczny czas spotkañ coachingowych
W zale¿noœci od wniesionego przez Ciebie tematu, sytuacji rodzinnej,
mo¿liwoœci czasowych (zwi¹zanych z charakterem pracy, jak¹
dostosowujê siê do Twojego terminarza. Zasada, jaka nas obowi¹zuje,
to koniecznoœæ spotkania siê co 7-14 dni w ramach
zakontraktowanego cyklu coachingu.

Arkusze autoanalizy, ankieta, zadania praktyczne realizowane
pomiêdzy sesjami, æwiczenia indywidualne, æwiczenia w dwójkach,
zadania merytoryczne, PRZ (Plan Rozwoju Zawodowego),
systematyczne sesje informacji zwrotnej, wizualizacja, æwiczenia
pobudzaj¹ce kreatywnoœæ, pytania, które pozwalaj¹ Ci zrealizowaæ
cele sesji.
Coaching dla Polaków poza granicami kraju jest prowadzony równie¿
z wykorzystaniem narzêdzia Insights Discovery™. Sesja Insights
Discovery™ mo¿e byæ pojedynczym spotkaniem rozwojowokonsultacyjnym, jak i spotkaniem rozpoczynaj¹cym cykl coachingu.
Wiêcej na temat coachingu z wykorzystaniem Insights Discovery™
znajdziesz: na stronie www.okcoaching.eu

dla Polaków za granic¹

Jakie metody wykorzystujemy w naszej wspó³pracy?

coaching

wykonujesz) oraz strefy czasowej, w jakiej mieszkasz, elastycznie

Jeœli chcesz mnie poznaæ oraz doœwiadczyæ, jak pracuje siê
coachingowo, skorzystaj ze spotkania skype INTRO.
·

Pierwsze promocyjne spotkanie wprowadzaj¹ce w pracê
metod¹ coachingow¹: -25% standardowej ceny!

·

Pozwala na „przepracowanie” wybranego, uzgodnionego na
pocz¹tku sesji tematu.

·

Mo¿e byæ pojedynczym spotkaniem lub pocz¹tkiem cyklu
spotkañ coachingowych.

·
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·

Pierwsze spotkanie trwa 1 - 1,5 godziny, kolejne spotkania
trwaj¹ 1 godzinê.

Jeœli jesteœ jedn¹ z tych osób, mo¿esz sobie pogratulowaæ! Dlaczego?
Bo decyzja o wyjeŸdzie oraz praca lub edukacja poza granicami Polski
wymaga odwagi, umiejêtnoœci komunikacyjnych, nastawienia na cel,
determinacji w realizacji swojego pomys³u oraz umiejêtnoœci radzenia
sobie ze stresem.
£ukasz Lipiñski komentuje w Gazecie Wyborczej: „Jesteœmy otwarci na
œwiat, umiemy szukaæ swojej szansy, nie jesteœmy przykuci do jednego,
najlepiej znanego miejsca. Od¿ywa s³ynny na prze³omie lat 80. i 90.
polski duch przedsiêbiorczoœci. Ze statystyk wynika, ¿e najbardziej
zdecydowani na wyjazd s¹ ludzie m³odzi i wykszta³ceni, którzy
w Polsce maj¹ trudnoœci ze znalezieniem pracy w wyuczonym
zawodzie lub nie zadowala ich niska pensja. Wyje¿d¿aj¹ m³odzi (90
proc. nowych emigrantów nie skoñczy³o 35 lat) i wykszta³ceni”
(Gazeta Wyborcza, 2006-06-11, komentarz £ukasza Lipiñskiego).

coaching

W ci¹gu ostatnich 10 lat, co dziewi¹ty doros³y Polak (11 proc.) pracowa³
za granic¹? Niemal po³owa badanych podczas ostatniego wyjazdu
pracowa³a poza Polsk¹ trzy miesi¹ce lub krócej (49 proc.), 22 proc.
by³o zatrudnionych od ponad trzech miesiêcy do roku. Na d³u¿ej ni¿
rok wyjecha³o do pracy ogó³em 29 proc. Polaków - wynika z sonda¿u
Centrum Badania Opinii Spo³ecznej* .

dla Polaków za granic¹

Czy wiesz, ¿e…

Jeœli interesuje Ciê, co mogê Ci zaproponowaæ jako coach kiedy Ty
jesteœ za granic¹, a ja jestem w Polsce, zapoznaj siê z tym, co
przedstawiam poni¿ej!
*Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w
dniach 29 wrzeœnia - 5 paŸdziernika 2011 roku na licz¹cej 1099 osób
reprezentatywnej próbie losowej doros³ych mieszkañców Polski.
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Dla kogo?

·

Pracujesz w jednej z firm miêdzynarodowych w Polsce.
Potrzebujesz rozwin¹æ kompetencje, których wzrost pozwoli
Ci na awans.
Jesteœ pracownikiem kontraktowym. Zale¿y Ci na rozwi¹zaniu
trudnoœci lub problemu z miejsca pracy.

·

Planujesz w Polsce rozwin¹æ biznes. Potrzebujesz okreœliæ
swoj¹ wizjê i cele biznesowe, stworzyæ plan dzia³ania
w realizacji Twojego projektu.

·

Masz poczucie, ¿e poza prac¹, nie wydarza siê w Twoim ¿yciu
za du¿o.

·

Têsknisz za krajem, rodzin¹, znajomymi lub przyjació³mi,
chcia³(a)byœ odczuwaæ wiêcej radoœci z ¿ycia.

·

Nie radzisz sobie z napiêciem, stresem w Twoim miejscu pracy.
Potrzebujesz regeneracji si³, relaksu.

·

Masz poczucie innoœci, odmiennoœci. Brakuje Ci poczucia
asymilacji z ludŸmi st¹d oraz bycia we wspólnocie.

·

Doœwiadczasz trudnoœci komunikacyjnych w relacjach
osobistych i zawodowych.

·

Brakuje Ci znajomych. Pragniesz bardziej otworzyæ siê na
mo¿liwoœci poznania ciekawych ludzi, jakie daje Twój pobyt
w Polsce.

·

Pragniesz zrealizowaæ projekt swojego ¿ycia: odbyæ podró¿,
zrealizowaæ autorski pomys³ na biznes, wyraziæ siebie twórczo.
Brakuje Ci jednak pewnoœci siebie i motywacji.

·

Jako student(ka) na wymianie miêdzynarodowej chcesz

dla obcokrajowców w Polsce

·

coaching

Ten coaching jest dla Ciebie, jeœli:

zmaksymalizowaæ mo¿liwoœci swojego rozwoju. Oprócz
œwietnej zabawy, chcesz przyjrzeæ siê mo¿liwoœciom
budowania Twojej kariery.
·

Zastanawiasz siê, czy zostaæ w Polsce, czy podj¹æ pracê lub
naukê w innym kraju lub powróciæ do kraju rodzinnego.
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·

Zale¿y Ci na dalszej edukacji w Polsce potrzebujesz
zaplanowaæ dzia³ania realizuj¹ce ten cel.
Pracujesz w ramach kontraktu, który okaza³ siê bardziej
wymagaj¹cy ni¿ zak³ada³(a)eœ. Jesteœ rozczarowany
przyjazdem do Polski.

·

Od jakiegoœ czasu planujesz zmieniæ coœ w swoim ¿yciu
zawodowym i ci¹gle odk³adasz to na póŸniej.
¯yjesz w Polsce od d³u¿szego czasu i nadal nie czujesz siê tutaj
jak w domu.

Jakie korzyœci przynosi coaching dla
obcokrajowców mieszkaj¹cych w Polsce?
·

Wp³ywa na wzrost poczucia zadowolenia i spe³nienia
w Twoim ¿yciu osobistym i zawodowym.

·

Anga¿uje do stworzenia skutecznego planu dzia³ania.

·

Rozwija kompetencje niezbêdne do rozwi¹zywania
problemów.

·

Wydobywa z Ciebie wiêksz¹ pewnoœæ siebie.

·

Inspiruje do podjêcia dzia³añ otwieraj¹cych na nowe kontakty.

·

Pozwala na wypracowanie skutecznej strategii zwiêkszenia
zarobków.

·

Wspiera w okreœleniu Twojej wizji, misji i celów.

·

Motywuje Ciê do wziêcia odpowiedzialnoœci za zmianê
zawodow¹, edukacyjn¹ lub osobist¹.

·

Poszerza œwiadomoœæ Twoich mocnych stron oraz obszarów

dla obcokrajowców w Polsce

·

coaching

·

wartych rozwijania.
·

Umo¿liwia zbudowanie œcie¿ki kariery w zgodzie z Twoim
potencja³em.

·

Rozwija Twoje kompetencje: osobiste, mened¿erskie,
specjalistyczne.

·

Przyczynia siê do zbudowania strategii spójnych z tym, "kim
jesteœ: co czujesz, jak myœlisz i w jaki sposób dzia³asz".
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·

Zwiêksza œwiadomoœæ Twoich potrzeb i wa¿nych dla Ciebie
celów.

·

Uruchamia w Tobie myœlenie skoncentrowane na pozytywnym

·

Wydobywa Twoje zasoby osobiste do aktywnego dzia³ania,
zgodnego z Twoimi wartoœciami.

·

Wyposa¿a Ciê w narzêdzia rozwijania d³ugofalowej odpornoœci

Co wyró¿nia podejœcie OKcoaching we
wspó³pracy z obcokrajowcami mieszkaj¹cymi
w Polsce?
Wiêcej radoœci i spe³nienia
Moj¹ intencj¹ jest wsparcie Ciebie w wykorzystywaniu w pe³ni
mo¿liwoœci, jakie daje Twój pobyt w Polsce. Podró¿owanie, praca
poza granicami w³asnego kraju, nauka na zagranicznej uczelni lub
zamieszkanie na sta³e w nowym kraju to doœwiadczenia, które
rozwijaj¹, pozwalaj¹ na bli¿sze poznanie siebie: posiadanych mocnych
stron oraz ograniczeñ. W jaki sposób mo¿esz przyczyniæ siê do tego,
aby ten czas: tu i teraz prze¿yæ jeszcze pe³niej, jeszcze radoœniej,
jeszcze bardziej twórczo?
Podejœcie uwzglêdniaj¹ce ró¿nice kulturowe
W ramach naszej wspó³pracy spotkasz siê z akceptacj¹ oraz
szacunkiem. Bez wzglêdu na to, z jakiego kraju pochodzisz, jakiego

dla obcokrajowców w Polsce

na stres.

coaching

rozwi¹zaniu.

jesteœ wyznania, orientacji oraz jakie wartoœci ¿yciowe s¹ dla Ciebie
kluczowe, w naszej relacji jestem po to, abyœ Ty osi¹gn(ê³a)¹³
wyznaczony przez Ciebie cel. Jestem bardzo ciekawa Ciebie, tego, co
sprowadzi³o Ciê do Polski oraz przede wszystkim tego, na czym Ci
zale¿y w tym momencie oraz jak wyobra¿asz sobie swoj¹ przysz³oœæ.
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Komunikacja wspieraj¹ca Twoje cele
Podczas naszych spotkañ rozmawiamy w jêzyku angielskim. Jeœli
sobie tego ¿yczysz, mo¿emy czêœciowo lub ca³kowicie komunikowaæ
dla Ciebie, warto abyœmy komunikowali siê w jêzyku polskim
w momencie, kiedy doœæ dobrze siê nim pos³ugujesz. W sytuacji,
w której obydwa jêzyki znasz na œrednim poziomie, mo¿emy
natomiast jesteœ osob¹ g³ównie pos³uguj¹c¹ siê jêzykiem ojczystym
oraz angielskim, coaching bêdzie prowadzony w jêzyku angielskim
z mo¿liwoœci¹ wprowadzania poszczególnych s³ówek polskich jako
wartoœci dodanej sesji.

Jakie metody wykorzystujemy w naszej wspó³pracy?
Arkusze autoanalizy, ankieta, zadania praktyczne realizowane
pomiêdzy sesjami, æwiczenia indywidualne, æwiczenia w dwójkach,
zadania merytoryczne, PRZ (Plan Rozwoju Zawodowego),
systematyczne sesje informacji zwrotnej, wizualizacja, æwiczenia
pobudzaj¹ce kreatywnoœæ, praca z symptomami w ciele, praca
z wytworem sztuki, ró¿nego rodzaju pytania, które pozwalaj¹ Ci
zrealizowaæ cele sesji oraz Twojego coachingu i inne.
Ten coaching jest równie¿ prowadzony z wykorzystaniem Insights
Discovery™.
Wiêcej na temat coachingu z wykorzystaniem Insights Discovery™
znajdziesz: na stronie www.okcoaching.eu

48

www.okcoaching.eu

dla obcokrajowców w Polsce

komunikowaæ siê z wykorzystaniem polskiego i angielskiego. Jeœli

coaching

siê w jêzyku polskim. Aby nasze sesje by³y jak najbardziej efektywne
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Czy wiesz, ¿e…

Polska jak ju¿ zapewne doœwiadczy³(aœ)eœ, jest krajem barwnym
kulturowo, zró¿nicowanym geograficznie, jak i „ró¿nym” w zale¿noœci
od tego, gdzie pracujesz i ¿yjesz oraz z jakimi ludŸmi siê spotykasz.
Zastanów siê, czy jest coœ, czego potrzebujesz, a czego tutaj jeszcze
nie otrzyma³eœ?
W jaki sposób pobyt tutaj móg³by przynieœæ Ci jeszcze wiêcej radoœci
i tego wszystkiego, co sprawia ¿e ¿yjesz pe³ni¹ ¿ycia?

** statystyki opublikowa³o przez unijne biuro statystyczne Eurostat.
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Jeœli jesteœ osob¹, która zdecydowa³a siê na pobyt tymczasowy lub
sta³y w Polsce, nale¿ysz do grupy osób: odwa¿nych, otwartych na
œwiat oraz na nowe doœwiadczenia.

dla obcokrajowców w Polsce

W pañstwach UE ¿y³o w 2009 r. 31,9 mln obcokrajowców, co stanowi
6,4 proc. wszystkich mieszkañców? Proporcja obcokrajowców ró¿ni
siê bardzo w zale¿noœci od kraju UE. Najmniej, poni¿ej 0,1 proc.
mieszkañców, ¿yje w Polsce (35,9 tys.), Rumunii (31,4 proc.) i Bu³garii
(23,8 tys.). Najwiêcej w Luksemburgu - ponad 44 proc. (214,8 tys.)**
(wiadomosci.onet.pl 2011).
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UMOWA COACHINGOWA
Kontrakt coachingowy to podpisanie deklaracji przyjêcia warunków
realizacji coachingu oraz podsumowanie ustaleñ z naszej rozmowy,
pierwszej sesji pomiêdzy mn¹ coachem, a Tob¹ - osob¹, która jest
odbiorc¹ coachingu.
We wspó³pracy coachingowej w biznesie umowa jest zawarta
pomiêdzy mn¹ - coachem a Sponsorem, czyli osob¹ zlecaj¹c¹
coaching. Druga umowa jest naszym wewnêtrznym kontraktem na
coaching pomiêdzy mn¹ coachem, a Tob¹ - osob¹, która jest
odbiorc¹ coachingu.
W kontrakcie coachingowym znajduj¹ siê nastêpuj¹ce informacje:
·

Czego dotyczy coaching? Twój obszar rozwojowy, Twój cel.

·

W jaki sposób poznasz, ¿e osi¹gniesz swój cel? Mierniki
efektywnoœci.

·

W jaki sposób bêdziemy wspó³pracowaæ? Zasady naszej
wspó³pracy.

·

Kwestie poufnoœci.

·

Terminy oraz godziny spotkañ.

·

P³atnoœci.

W kontrakcie deklarujesz, ¿e zapozna³(a)eœ siê z kodeksem etycznym
ICF (International Coach Federation).
Rol¹ naszej umowy jest zwiêkszenie efektywnoœci naszych spotkañ
oraz gwarancja obustronnego poczucia bezpieczeñstwa w realizacji
coachingu.
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Insights Discovery™ - NARZÊDZIE
WSPIERAJ¥CE REALIZACJÊ TWOICH
CELÓW
Coaching prowadzony w ramach OKcoaching mo¿e byæ realizowany
z wykorzystaniem Profilu Indywidualnego Insights Discovery™.
Model Insights Discovery™ zak³ada, ¿e Ty, jak i ka¿dy cz³owiek,
jesteœcie ró¿ni, niepowtarzalni, macie w³asny styl dzia³ania,
indywidualne potrzeby i oczekiwania.
Profil Indywidualny Insights Discovery™
·

wskazuje kierunki rozwoju osobistego, pomagaj¹c zwiêkszyæ
efektywnoœæ dzia³añ zarówno na gruncie prywatnym, jak
i zawodowym;

·

jest narzêdziem wspomagaj¹cym Twój rozwój osobisty oraz
zawodowy lub rozwój zespo³u jakim zarz¹dzasz;

·

stanowi profesjonalne wsparcie w poszerzaniu wiedzy na
temat siebie, swojego stylu dzia³ania i jego wp³ywu na relacje
z innymi osobami w œrodowisku zawodowym
i osobistym.

Podstaw¹ modelu Insights Discovery™ jest teoria osobowoœci
szwajcarskiego psychologa Carla Gustava Junga. Model powsta³
w roku 1987. Jego autorem jest Andrew Lothian, znawca i wielki
entuzjasta dzie³ Junga, za³o¿yciel Insights Learning & Development
Ltd., organizacji konsultingowej z siedzib¹ w Dundee, Szkocja.
Jakie korzyœci przynosi praca rozwojowa z wykorzystaniem narzêdzia
Insights Discovery™:
·

Umo¿liwia wzajemne poznanie i zrozumienie swoich
zachowañ: w relacjach jeden na jedenoraz w grupie.
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·

Dostarcza wiedzê o indywidualnych stylach pracy
i komunikacji, wartoœciach wnoszonych do zespo³u, stylach
zarz¹dzania, czynnikach motywuj¹cych.

·

Wspiera w akceptacji ró¿nic stylu funkcjonowania w ¿yciu
zawodowym i osobistym ró¿nych osób i grup.

·

Wspiera w rozwoju umiejêtnoœci elastycznego reagowania
w zale¿noœci od sytuacji.

·

Pozwala na poznanie posiadanych mocnych stron oraz
obszarów rozwojowych.

·

Wspiera w okreœleniu œcie¿ki rozwoju zawodowego oraz
osobistego.

·

Aktywizuje i przygotowuje do efektywniejszej wspó³pracy oraz
komunikacji nastawionej na porozumienie.

·

Pomaga w zmianie zachowañ oraz poszerzaniu percepcji, co
umo¿liwia poprawê relacji interpersonalnych oraz
maksymalizowanie korzyœci p³yn¹cych ze wspó³pracy.

Wiêcej informacji na temat coachingu indywidualnego oraz
zespo³owego prowadzonego z wykorzystaniem narzêdzia Insights
Discovery™ znajdziesz na stronie www.okcoaching.eu

COACHING A INNE FORMY ROZWOJU
Wspó³pracujê jako coach z profesjonalistami w dziedzinie: szkoleñ,
doradztwa oraz terapii. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e w procesie zmiany, któr¹
przechodzisz, uczestnictwo w wybranym spotkaniu spowoduje
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przyspieszenie realizacji Twojego celu lub po prostu wesprze Ciê:
merytorycznie, energetycznie, emocjonalnie w procesie osi¹gania
tego, na czym Ci zale¿y. Aby zwiêkszyæ efektywnoœæ realizowanych
przez Ciebie celów ¿yciowych, mo¿esz korzystaæ z dodatkowych opcji
rozwojowych, które przedstawiam poni¿ej.
Jeœli zg³osisz tak¹ potrzebê po cyklu naszych spotkañ, dzielê siê
z Tob¹ ró¿nymi mo¿liwoœciami interdyscyplinarnego rozwoju.
Informacja zwrotna z mojej strony wykracza poza standardow¹
formu³ê coachingu i nastêpujê w dwóch przypadkach:
· Jeœli okazuje siê, ¿e problem, cel z jakim przychodzisz

wykracza poza mo¿liwoœci pracy coachingowej.
· Jeœli w ramach naszego coachingu pojawia siê Twoja

potrzeba intensywnego, przyspieszonego rozwoju
kompetencji (np. wiedzy na dany temat lub pozyskania
„twardych danych). Jestem w stanie przekazaæ Ci
podstawowe informacje na temat mo¿liwoœci szkoleniowych
lub kontaktu z doradc¹. Kluczowe w takiej sytuacji s¹: Twoja
inicjatywa i decyzja co do potrzeby skorzystania z takiej opcji.
To Ty jesteœ ekspertem od same(j)go siebie! Informacje takie
przekazujê Ci jako opcjê, jedynie na Twoj¹ proœbê po
zakoñczonej sesji coachingowej lub na koniec cyklu spotkañ.
Jeœli jesteœ zainteresowan(a)y ³¹czeniem ró¿nych metod w ramach
realizacji Twojego celu, warto wnieœæ ten temat na pierwsze
spotkaniu Intro. W wyniku rozmowy coachingowej, sam(a)
podejmiesz decyzjê, czy potrzebujesz na dany moment dodatkowego
wsparcia, czy te¿ nie.
Wspó³pracujê z gronem specjalistów, którzy posiadaj¹ uzupe³niaj¹ce
siê kompetencje, wspieraj¹ce przechodzenie przez zmianê
zawodow¹ i osobist¹. To, czy zdecydujesz siê na dane spotkanie
bêdzie zale¿a³o wy³¹cznie od Ciebie!

53

www.okcoaching.eu

Copyright 2012 Marta Czepukojã. Wszelkie prawa zastrzeýone

Poni¿ej mo¿esz zapoznaæ siê z innymi wartoœciowymi mo¿liwoœciami,
które mog¹ wspieraæ Twój proces rozwoju:

SUPERWIZJA W MIEJSCU PRACY proces obserwacji sposobu
wykonywania zadañ na danym stanowisku pracy w celu zwiêkszenia
efektywnoœci ich realizacji. Polega na wyznaczeniu celu superwizji,
przeprowadzeniu obserwacji w rzeczywistych warunkach firmowych
oraz omówieniu wniosków z obserwacji podczas indywidualnego
spotkania po obserwacji. Spotkanie omawiaj¹ce ma charakter:
mentorsko-coachingowy. Osoba, która jest odbiorc¹ superwizji
dowiaduje siê o swoich mocnych stronach oraz obszarach wartych
rozwijania w ramach realizowanych zadañ zawodowych oraz
wypracowuje sposoby efektywniejszego dzia³ania.

WARSZTAT ROZWOJU OSOBISTEGO spotkanie grupy minimum 6
osób, które pozwala wejrzeæ w siebie, uœwiadomiæ sobie swój sposób
myœlenia, dzia³ania i odczuwania w wybranym obszarze
tematycznym oraz doœwiadczyæ nowych mo¿liwoœci, które wspieraj¹
po¿¹dan¹ zmianê.

SZKOLENIE zorganizowane dzia³anie, prowadzone w okreœlonym
miejscu i czasie, wg okreœlonej metodyki i zgodnie z przyjêtym
programem, którego celem jest dostarczenie wiedzy, doskonalenie
umiejêtnoœci, kszta³towanie lub zmiana postaw, czyli zwiêkszenie
poziomu kompetencji grupy ludzi (minimum 6 osób).

TRENING szkolenie nakierowane na praktyczne æwiczenie
okreœlonych umiejêtnoœci z wykorzystaniem metod aktywizuj¹cych.
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MENTORING wspó³praca ze starsz¹, bardziej doœwiadczon¹ osob¹,
ekspertem w dziedzinie. Mentor demonstruje mo¿liwoœci, daje
zadania, wskazówki. Jego zachowania stanowi¹ wzorzec do
naœladowania.

KONSULTING us³uga polegaj¹ca na wsparciu Ciebie w rozwi¹zywaniu
problemów wystêpuj¹cych w Twojej organizacji. Polega na diagnozie
wystêpuj¹cych problemów oraz przedstawieniu skutecznych
i mo¿liwych do wdro¿enia rozwi¹zañ. Konsultant(ka) jest ekspertem
w dziedzinie, w której œwiadczy us³ugi, Ty natomiast jesteœ osob¹,
która decyduje o wdro¿eniu przedstawionych rozwi¹zañ.

PRACA Z ODDECHEM (BREATHWORK) - posiada 3 poziomy pracy:
1. Techniki œwiadomego oddychania - stosowane na sesji i w ¿yciu
codziennym. U³atwiaj¹ relaks i koncentracjê w sytuacjach stresowych,
zwiêkszaj¹ stabilnoœæ emocjonaln¹, dotlenieniaj¹ cia³o, zwiêkszaj¹
poziom witalnoœci i energii. Zwiêkszaj¹ zakres i intensywnoœci
odczuwania emocji bez utraty stanu równowagi emocjonalnej
i spokoju oraz podnosz¹ jakoœæ ¿ycia.

2. Coaching oddechowy - sesja podyktowana danemu problemowi
osobistemu lub zawodowemu, który rozwi¹zuje siê w wyniku
doœwiadczenia oddychania pog³êbionego i przyspieszonego.
W czasie oddychania uwolniona du¿a iloœæ energii na skutek
przyspieszonego procesu metabolizmu komórkowego zaczyna
kr¹¿yæ po ciele oraz uwalnia osobê oddychaj¹c¹ od odczuwanego
napiêcia powi¹zanego z danym wzorcem problemowym. Dziêki
oddechowi wy³aniaj¹ siê nowe rozwi¹zania, nowe sposoby
postrzegania siebie i dodatkowa energia do dzia³ania i trwa³a zmiana.
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3. Sesje œwiadomego oddychania - odbywaj¹ siê bez ustalonego
tematu czy problemu. Pozwalaj¹ na swobodn¹ eksploracjê metody
pracy z oddechem i jej efektów od fizycznych, przez emocjonalne
i energetyczne. Osoba korzystaj¹ca z sesji oraz prowadz¹ca j¹ pracuj¹
z wy³aniaj¹cymi siê w procesie sesji treœciami.

Cykl sesji jest œciœle dopasowany do aktualnych potrzeb i mo¿liwoœci
osoby. Zawiera zarówno naukê technik œwiadomego oddychania,
która przygotowuje do pracy na sesjach coachingu oddechowego
i sesjach œwiadomego oddychania.

EFT TE (Emotional Freedom Technique - technika uwalniania
emocjonalnego napiêcia, Tapping Emocjonalny) - zaliczana do grupy
metod Energy Psychology i Energy Medicine (Energo-Psychologia
i Energo-Medycyna). Nurt ten traktuje jednostkê ludzk¹ jako jedn¹
ca³oœæ. Brak równowagi w systemie energetycznym cz³owieka
powoduje blokadê w przep³ywie energii, a to z kolei prowadzi nie
tylko do negatywnych emocji, ale i do nierównowagi chemicznej
w ciele i wytworzeniu danego objawu fizycznego. Za³o¿eniem EFT
jest uznanie zasady, ¿e ka¿dy organizm w sposób naturalny jest w
stanie powróciæ do stanu harmonii. Metoda proponuje konkretne
techniki pozwalaj¹ce na rozwi¹zanie problemów emocjonalnych,
intelektualnych oraz fizycznych.
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TERAPIA WHH (Whole Hearted Healing™) to zespó³ technik opartych
na pracy wewn¹trz cia³a (m.in. w regresji), bazuj¹cych na
symptomach fizycznych i emocjonalnych. Rozmowa stanowi jedynie
wstêp do pracy i ma na celu klaryfikacjê tematu spotkania,
wychwycenie wa¿nych w¹tków i uwarunkowañ. WHH ma
zastosowanie w terapii szerokiego spektrum problemów: w obszarze
rozwoju osobistego i wspierania zmian maj¹cych na celu podnoszenie
jakoœci codziennego ¿ycia, jak i w rozwi¹zywaniu trudnoœci
i ograniczeñ wewnêtrznych oraz problemów zwi¹zanych
z funkcjonowaniem w relacjach i otoczeniu.
Natychmiastowy tryb terapii WHH pozwala podczas jednej sesji
uzyskaæ znacz¹c¹ zmianê w przepracowanym temacie - zmniejszenie
zwi¹zanych z nim negatywnych stanów, odczuæ i emocji. Praca jest
kontynuowana podczas kolejnych spotkañ, jeœli problem jest z³o¿ony,
jednak zazwyczaj dany temat nie wymaga wiêcej ni¿ trzech sesji.

Terapia szczytowych stanów œwiadomoœci oparta jest na koncepcji
œwiadomoœci i funkcjonowania ludzkiej psychiki, która ³¹czy wiedzê
psychologii, biologii komórkowej, praktyk duchowych i szamanizmu.
Wskazuje ona w jaki sposób traumy, zw³aszcza z wydarzeñ
prenatalnych i rozwojowych, oddzia³uj¹ na œwiadomoœæ, jakoœæ ¿ycia
i zdrowie. Podejœcie to udowadnia, ¿e uzdrowienie okreœlonych
aspektów pozwala na odblokowanie dostêpu do naturalnych
zasobów, takich jak odczuwanie na co dzieñ wewnêtrznego spokoju,
szczêœcia, harmonii. St¹d procesy uzyskiwania szczytowych stanów
œwiadomoœci stanowi¹ zespó³ prostych metod, które szybko, trwale
i znacz¹co zwiêkszaj¹ komfort i jakoœæ ¿ycia.
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KONTAKT
W razie jakichkolwiek pytañ, proszê o kontakt:
marta.czepukojc@okcoaching.eu

+48 502-582-576
Zapraszam równie¿ do zapoznania siê z FAQ (czêsto zadawanymi
pytaniami) na stronie: www.okcoaching.eu

Projekt graficzny: www.ebru.carbonmade.com

60

www.okcoaching.eu

Copyright 2012 Marta Czepukojã. Wszelkie prawa zastrzeýone

