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To idealna technika, którą można zastosować do

każdego celu z jakim przychodzi klient. Może

być wykorzystana na każdej sesji coachingowej

szczególnie kiedy nie ma przestrzeni do pracy

kinestetycznej. Wystarczy zadawać pytania w

odpowiedniej kolejności, które doprowadzą klienta do

odkrycia odpowiedzi na temat swojego celu.

Opracowaliśmy w Norman Benett taką kolejność i

sprawdziliśmy empirycznie przez lata jakie efekty

przynosi.

Można używać wielu modeli, które pomogą klientowi

dowiedzieć się, czy cel jest właściwie określony od

techniki SMART czy GROW. W tej technice zadajemy

pytania między innymi: czy cel jest postawiony bez

zaprzeczenia, realny, mierzalny, określony w czasie,

ekologiczny. Ważne, żeby to zrobić, zanim wyruszymy z

klientem w dalszą podróż; jeśli tego nie zrobimy, może

się okazać, że kręcimy się w kółko.

Góra lodowa to połączenie poziomów logicznych

Roberta Diltsa i tego co świadome i nieświadome

Karla Gustawa Junga. To technika która jest głównie

stosowana do pracy z rolą.  Każdy z nas jest w jakieś

roli, matki, managera, lidera czy nauczyciela. Góra

lodowa pozwala klientowi na introspekcje i osobisty

wgląd w rolę w której się znajduje. Może to być rola

obecna lub przyszła do której klient dąży. Technika

pozwala  zrozumieć i  określić poziomy motywacji. 

Poszczególne parametry pozwalają na lepsze

zrozumienie kontekstu w jakim w danej roli się

znajdujemy.

Model Ishikawy znany też jako diagram ryby świetnie

sprawdza się do planowania i kontrolowania własnych

działań. Bardzo dobrze nadaje się do pracy z celami

projektowymi, uwzględniaj różne parametry takie jak:

zasoby materialne, umiejętności, zasoby ludzkie,

funkcje, czas lub możliwe ryzyka.  Pozwala uzyskać

dodatkową motywację. Poprzez ujrzenie szerszej

perspektywy i podział na etapy projekt staje się

łatwiejszy i bardziej klarowny.

To świetne narzędzie do określenia drogi do naszego

celu/marzenia  poprzez linię czasu. Tu dokładnie

wyznaczamy datę realizacji naszego przedsięwzięcia i

poszczególne działania. Technika jest

projekcją naszych marzeń lub planów, które mają

się wydarzyć i pozwala niejako od tyłu (momentu kiedy

już osiągnęliśmy cel) krok po kroku rozplanować i

poczuć poszczególne działania, które doprowadziły

nas do końcowego rezultatu. Dodatkowo motywuje

i/lub urealnia. Pozwala poczuć spodziewany efekt i

przebyć mentalnie drogę do niego.
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Zanim wyruszymy w podróż coachingową

potrzebujemy przejść od problemu do celu. 

Dopiero wtedy zaczyna się coaching. 

To technika do zastosowania jako moduł na każdej

sesji coachingowej.

RAMA PROBLEMU RAMA CELU

PRACA PYTANIAMI

OPERACJONALIZACJA CELU

GÓRA LODOWA

DIAGRAM KAORU ISHIKAWY

ACTION PLAN
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To technika dedykowana głównie do pracy jak sama
nazwa wskazuje z Dylematem. Jaką opcje wybrać A,B, C
czy D. Dylemat do bardzo częsty przypadek z jakim
przychodzą do nas Klienci ponieważ nie wiedzą
jaką decyzję podjąć. Technika pozwala zdecydować,

utwierdzić się w przekonaniu że podjęliśmy właściwy
wybór lub znaleźć rozwiązanie pośrednie, które spełni
nasze oczekiwania. Świetnie sprawdza się przy wyborze
szkoły, studiów, pracy lub innych ważnych życiowych
decyzji.

Subiektywna mapa sytuacji SMS to technika oparta o
mapę myśli autorstwa Tony Buzana. Świetnie sprawdza
się na pierwszej sesji coachingowej jako narzędzie
pokazujące klientowi większy obraz jego sytuacji oraz
atrakcyjny sposób możliwości pracy coachingowej. To
przede wszystkim szersze zobrazowanie własnych myśli i
skojarzeń związanych z celem lub zagadnieniem. Dzięki
połączeniu pracy prawej i lewej półkuli mózgu, technika
pozwala na budowanie wolnych skojarzeń i
uporządkowanie ich w odpowiednie zbiory.

Według Friedmana Schulza von Thuna  autora modelu
każda wypowiedź niesie ze sobą jednocześnie wiele
informacji, które można umieścić na czterech
płaszczyznach, z których każda posiada swoje psychiczne
znaczenie. Model ten wykorzystujemy do pracy z
komunikatem jaki słyszy lub jaki wysyła Klient. Dzięki temu
Klient zyskuje świadomość w jaki sposób komunikuje się ze
światem. Wiedza ta to dobry punkt wyjścia do zmiany w
sposobie komunikacji, zmiany zachowań i w konsekwencji
zmiany postaw, poprawy relacji lub rozwiązania konfliktu.

Kiedy słyszysz zdanie zaczynające się od słów: ja jestem
albo to jest masz do czynienia z przekonaniem czyli
przeświadczeniem lub poczuciem, że to o czym mówisz
jest prawdą. Oczywiście przekonania mogą nas w życiu
wspierać lub ograniczać dlatego dobrze się im przyglądać.

Do tego właśnie służy technika Skaner Przekonań. Pozwala
ona sprawdzić użyteczność własnego poglądu, a także
przekonać się samemu, czy jest on zdrowy i nas wspiera.

Nazwa metody pochodzi od jej autorki. Służy do
przekształcania ograniczających przekonań na te
wspierające.  Jest formą zabawy słownej, która dzięki
odwróceniom dotychczasowego przekonania, doprowadza
do nowego sposobu myślenia, bardziej użytecznego dla
Klienta coachingu.  Zmiana potrafi nastąpić natychmiast i
można ją zaobserwować po rekacji klienta: zaskoczeniu,

zdziwieniu czasami nawet wzruszeniu.
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To model wymyślony przez Josepha O’conora, który
został wzbogacony o dodatkowe wymiary poszerzające
perspektywę celu. Jest świetnym ćwiczeniem na początku
pracy z Klientem. Stanowi znakomitą bazę do dalszych
sesji coachingowych. Dzięki temu ćwiczeniu Klient może
dokonać analizy swoich zasobów oraz rodzaju aktywności,
która dominuje w związku z tematem. To idealny skaner,
który pozwala wyłonić cele i przekonania, nad którymi
można pracować w dalszych etapach pracy. 

To technika pozwalająca zakwestionować dotychczasowe
niezdrowe przekonania, z którymi Klient przychodzi na
sesję. Dzięki odpowiednio sformułowanym pytaniom
można, jak sama nazwa wskazuje, rozkruszyć
przekonania, które nie są użyteczne. Do zastosowania w
trakcie każdej sesji.

MATRYCA AKTYWNOŚCI

DYLEMAT

SUBIEKTYWNA MAPA SYTUACJI

MODEL SHULZA VON THUNA

SKANER PRZEKONAŃ

BYRON KATIE
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Technika służąca do pracy z relacjami. Most wartości
Roberta Diltsa pozwala przyjrzeć się relacji, poprawić
komunikację, zyskać więcej zrozumienia a nawet
rozwiązać konflikt. Most jest tu metaforą budowania
porozumienia pomiędzy stronami, dzięki temu odwołuję
się do pracy z podświadomością. Jak większość technik 

w Norman Benett jest prowadzona w przestrzeni,
wykorzystując kanał kinestetyczny.

Technika Sens Przyjemność Predyspozycje w skrócie
SPP autorstwa Tal Ben Shahara świetnie sprawdza się 

w coachingu kariery, wybraniu ścieżki zawodowej 
i życiowej.  Przydatna do pracy z młodzieżą i dorosłymi.
SPP pomaga również w stworzeniu własnej strategii
szczęścia oraz oparciu przyszłych działań na służących
nam filarach. Idealnie sprawdza się przy wymyślaniu
nowego biznesu, nowej drogi zawodowej lub
poszukiwania nowych obszarów w których Klient
chciałby rozpocząć swoje działania.

Kiedy Klient nie znajduje w sobie potrzebnych
zasobów ta technika będzie nieodzowna. Pozwala
odnaleźć w sobie zasoby wcześniej nieuświadamiane. 

Działa bardzo wzmacniająco, pomaga przygotować się
do wyzwań, uwierzyć w siebie, pozbyć się
ograniczających przekonań i uwierzyć w sukces.

Technika dobra do zastosowania w projektach, w których
uczestniczy kilka osób. Świetna do przygotowania
prezentacji, wystąpienia publicznego, spotkania
sprzedażowego czy spotkania z zarządem.

Uwzględnia perspektywę innych udziałowców i zwiększa
spektrum widzenia.

Praca z metaforą to sposób uruchamiania kreatywności 
i korzystania z podświadomych zasobów.  Mistrzem
metafory był Milton H. Erickson i jego podejście tu
właśnie stosujemy. Empatia w połączeniu z metaforyczną
opowieścią potrafi odblokować i zainspirować Klienta.     

Dzięki metaforze ani klient a ani coach nie dotykają istoty
problemu w sposób otwarty, zmiana dokonuje się
poprzez pośredni przekaz trafiający bezpośrednio do
nieświadomości Klienta.

Technika autorstwa Josepha O’Connora.  Służy
przyjrzeniu się relacji z czterech perspektyw.  Dzięki tej
metodzie można poprawić relacje osobiste,  zawodowe 

i biznesowe. Wykorzystuje podejście systemowe i szerszy
kontekst organizacyjny lub rodzinny. System  jest
ważnym podmiotem relacji, który może przyjmować
różne formy i często nadaje kontekst naszym działaniom
a co za tym idzie, zmienia również parametry naszych ról.

Technika wykorzystująca kotwice przestrzenne i rozwija
kreatywne myślenie.  Pozwala przygotować się do
spotkań i wyzwań.  Daje szersze spojrzenie przed
podjęciem decyzji.  Jest świetna do pracy z obawami
gdyż prowadzi do przyjrzenia się danej sytuacji z trzech
perspektyw: krytyka, realisty i optymisty.

MOST WARTOŚCI

4 POZYCJE O'CONORA

METAFORA

INTEGRACJA ZASOBÓW

4 CEL - EFEKT

WALT DISNEY

14

15

16

17

18

19

SPP20


