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Rozpocząć już dzisiaj

1. ROZPOCZĄĆ JUŻ DZISIAJ

Czy jesteście świadomi dynamicznych
zmian w środowisku pracy?

Strona 9

Czy wiecie, jak zachowywać się
adekwatnie do miejsca zatrudnienia?

Strona 11

Jak możecie wykorzystać osobisty
potencjał?

Strona 12
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„Tajemnica sukcesu tkwi w stałości celu”.

Benjamin Disraeli, polityk i pisarz

Ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, są pewni siebie, cenią siebie, swo-

je oraz innych dążenia, prawie zawsze osiągają wcześniej wytyczony

cel. Ale gdzie jest ten cel? Nieograniczone drogi informacji w cyber-

sieci sugerują nieograniczone możliwości, a jednocześnie redukują

spojrzenie danej osoby na rzeczywistość. Jakie zawodowe cele moż-

na osiągnąć w środowisku pracy, w którym przyszła formuła pracy

będzie brzmiała: 0,5 × 2 × 3 – połowa pracowników zarabia podwój-

nie i musi pracować trzy razy więcej niż wcześniej. Patrząc w przy-

szłość oznaczać to będzie: pracownicy od rana pracują z całych sił

(w świecie, w którym liczy się głównie zarobek), a następnie są bezu-

żyteczni, wyeksploatowani lub mają problemy z komunikacją,

chociaż czekają ich jeszcze długie lata życia. Jakie więc mogą być

prywatne cele? Dzisiejsze życie w pędzie i zmienność stosunków

społecznych czyni ludzi zmęczonymi, bezradnymi, pozbawionymi

orientacji oraz wzbudza ich tęsknotę za życiem pełnym sensu.

W tym miejscu coach stwierdza: należy odnaleźć i ustalić indywi-

dualne cele dla sensownego życia osobistego i pełnego sukcesów

życia zawodowego!

1.1. Droga do sukcesu
Kariera – to jest jasne. W dzisiejszych czasach oczekuje się wybitnych

wyników na uczelni, studiów za granicą, honorowego wkładu w życie

społeczne. Rokujący nadzieje na przyszłość początkujący pracownik
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powinien do tego być jak najmłodszy, pełen energii i koniecznie bar-

dzo mobilny zawodowo, aby z powodzeniem przeskakiwać kolejne

szczeble swej kariery. Jednak, nawet przy największej energii i kom-

petencjach, tempo rozwoju osobistego człowieka musi ustąpić wo-

bec gwałtownych zmian w świecie zawodowym.

• Informacje nie są już podstawą wykształcenia. W latach dzie-

więćdziesiątych ostatniego stulecia wiedza podwajała się co

cztery do sześciu lat, w dzisiejszych czasach – co dwa lata,

a około 2010 r. będzie to jeszcze krótszy okres. W przyszłości

będzie się liczyła umiejętność przekształcania zdobytych wia-

domości na umiejętności.

• Nacisk kładziony na umiejętność podejmowania decyzji w jak

najkrótszym czasie przybierze na sile – na badania i planowanie

pozostanie bardzo ograniczone pole manewru. Kto jest osobą

decyzyjną, musi rozwinąć w sobie jeszcze większą dynamikę.

• Czasowa obecność staje się dzisiaj ważniejsza niż fizyczna

mobilność. Informacje mogą być w każdej chwili wysłane w świat

lub odwołane. Sukces zależy od umiejętności zwanej timingiem1.

Spirala wydajności
W zasadzie wymaga się coraz większej liczby umiejętności, które

stale muszą być udoskonalane oraz od nowa łączone w przeróżne

kombinacje. Taka spirala wydajności powoduje, że wzrastają tak-

że wymagania w miejscu pracy. Socjolog K. O. Hondrich określa

1  Timing – umiejętność jak najefektywniejszego wykorzystania nadarzają-
cej się okazji tuż po jej wystąpieniu (przyp. tłum.).

30-minut-coaching_s1-84 do druku-dod.p65 2008-07-22, 12:5610



11

to zjawisko mianem: „prawa wzrostu-spadku wydajności”. Tak

chętni do zwiększania swej wydajności, tak wydajni, jak to tylko

możliwe – osiągają wreszcie granice ludzkiej możliwości i „dzia-

łają mniej empatycznie, z mniejszą motywacją i z mniejszym po-

czuciem szczęścia niż ci, którzy ustalali wysokość poprzeczki; przy

złym stanie koniunktury i wzmożonej konkurencji lądują na bez-

robociu” lub zaczynają pracę w armii McRobotników.

Zachowanie adekwatne do miejsca zatrudnienia
Złożone problemy, kompleksowe struktury, nieprzejrzyste orga-

nizacje – kto chce się zachowywać adekwatnie do miejsca zatrud-

nienia, musi się stale rozwijać. Początkiem jest rozwinięcie umie-

jętności profesjonalnego, tzn. przyszłościowego zaprezentowania

się, aby podnieść swoją wartość na rynku pracy. Własna osobowość

stanie się w ten sposób zapewnieniem rozwoju zawodowego,

a osobisty trener staje się doradcą gospodarczym oraz gwarantem

osiągnięcia sukcesu. A w przedsiębiorstwach, których kierownicy

zdają sobie sprawę z faktu, iż wzrost zaangażowania i umiejęt-

ności pracowników jest osiągalny jedynie za pomocą rozbudzenia

w nich chęci do działania, rozwija się przyszłościowa tendencja

do przemiany z przełożonego w coacha – w moderatora i osobę

motywującą, posiadającą społeczne kompetencje przewodnika.

Aby zachowywać się adekwatnie do miejsca zatrudnienia,

musicie wciąż się rozwijać i potrafić dobrze się zaprezentować.

Pomocny w tym będzie coaching.
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1.2. Perspektywa przyszłości

Sukces zawodowy nigdy w pełni nie zrównoważy braku sukcesów

na polu prywatnym i towarzyskim. Sukces oznacza sukces życiowy,

polegający na zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym

a osobistym. Do tej sfery należą zdrowie, radość życia, dobre sa-

mopoczucie, pozytywna energia życiowa, możliwość wykazania

własnej kreatywności, stabilność emocjonalna i wewnętrzne zado-

wolenie. Krótko mówiąc, osiągniecie szczęście i spokój wewnętrz-

ny, jeśli będziecie wolni od takich negatywnych uczuć, jak: strach,

złość, powątpiewanie, wina, brak akceptacji czy obawa. Kluczem do

osiągnięcia szczęścia jest zdolność do oddalania od siebie rzeczy,

które mają na nas negatywny wpływ i zabierają energię. Szczęśliwi

są ci, którzy potrafią sami pokierować swoim życiem.

12 tez pomagających wieść szczęśliwe życie:

1. Kocham i akceptuję siebie samego takiego, jakim jestem.
2. Jestem wartościową kobietą / wartościowym mężczyzną.
3. Kocham swoje życie.
4. Jestem wdzięczny za każde doświadczenie życiowe.
5. Żyję tu i teraz.
6. Szanuję i respektuję siebie i innych.
7. Przeżyję życie w szczęściu i harmonii.
8. Przejmuję odpowiedzialność za własne życie.
9. Szanuję siebie i bardzo wysoko się cenię.

10. Ufam sobie i swojej intuicji.
11. Jestem najważniejszą osobą w moim życiu.
12. W moim życiu zasługuję na dobro.
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Sukces oznacza zachowanie równowagi między

sferą osobistą a zawodową, bycie możliwie wolnym

od negatywnych uczuć

1.3. Dziś jest mój najlepszy dzień

„Kto potrafi tylko to, co inni już potrafią, kto wie tylko to, co inni

już wiedzą, ten może robić tylko to, co inni już robią. W ten spo-

sób staje się wymiennym czynnikiem produkcyjnym”.
Hubert Markl,

Przewodniczący Towarzystwa Maxa Plancka

Każdy może w pełni wykorzystać swój potencjał. Już teraz zacznijcie

skuteczną samorealizację. Siła woli jest niezbędna nawet w przypad-

ku dobrowolnie przyjętych zadań. Kiedy chcecie rozpocząć, jeśli nie

teraz? Swoją siłę woli można tak samo ocenić jak swoją siłę fizyczną,

można oszacować, jaki cel się osiągnie, jeśli będzie się tego napraw-

dę chciało. Na siłę woli składają się umiejętności do kierowania

samym sobą oraz do samomotywacji. Dla chcącego nie ma nic trud-

nego – ale trzeba zacząć. W praktyce stwierdzono, że wszystkie

plany, które nie zostały zrealizowane w ciągu 72 godzin, pozostają

jedynie w sferze marzeń. Ale wszystko, co wprowadzicie teraz w czyn,

ma 99 procent szans na zwieńczenie sukcesem.

Coaching jest dobrym instrumentem wspomagającym:

• stały rozwój,

• pełne wykorzystanie Państwa potencjału.
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Dążyć z pewnością siebie do sukcesu

2. DĄŻYĆ Z PEWNOŚCIĄ SIEBIE
DO SUKCESU

Czy znacie sześć filarów
poczucia własnej wartości?

Strona 16

Co można osiągnąć przy pomocy coachingu?
Strona 19

Czy jesteście świadomi swoich mocnych
i słabych stron?

Strona 20
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„Jeśli istnieje wiara, która może przenosić góry, to jest to wiara

we własne siły”.
Marie von Ebner-Eschenbach

Nasze nastawienie do pewności siebie mówi o nas najwięcej.

„Jestem pełen wiary w siebie i we własne siły. Czasami wprawdzie

nie wszystko udaje mi się tak, jak to sobie wyobrażałem, ale ogól-

nie udaje mi się odnosić sukcesy. Moje nastawienie do życia jest

z reguły pozytywne i optymistyczne” – czy to jest Wasze zdanie?

Czy raczej powiedzielibyście o sobie: „Moje osiągnięcia nie są wy-

bitne, a jeśli mi się coś udaje, to raczej za sprawą szczęścia”.

Poczucie własnej wartości jako podstawa
Ocena własnej osobowości i pewność siebie decydują o tym, czy

jest się człowiekiem osiągającym sukcesy, czy raczej osobą ciągle

natrafiającą na przeszkody i trudności w życiu. Ludzie, którzy sie-

bie dowartościowują, obawiają się podejmowania nowych wyzwań.

Wszystkie sposoby myślenia i zachowania typowe dla osoby z nis-

kim poczuciem własnej wartości, bojącej się osiągania sukcesów,

prowadzą do sabotażu własnej osobowości: nieumiejętność bycia

dumnym z siebie, strach przed krytyką, zmuszanie się do perfek-

cyjności, negatywne myślenie o własnych kompetencjach, strach

przed odpowiedzialnością. Coach, ale także self-coaching pokażą

Wam sposoby na nabranie pewności siebie i wkroczenie na ścież-

kę sukcesu. Nie przebiega to jednak szybko, gdyż coaching jest
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procesem trwającym całe życie. Dobrą wiadomością jest fakt, iż

osiągania sukcesów można się nauczyć i je wytrenować.

Sześć filarów poczucia własnej wartości
Amerykański doradca dr Nathaniel Branden zdefiniował sześć fi-

larów poczucia własnej wartości, określanych przez niego także

jako praktyki. W przypadku tych praktyk osiągnięcie perfekcji nie

jest konieczne, należy jednak podnieść przeciętny poziom własnych

osiągnięć.

1. Świadome życie

Żyć świadomie oznacza być świadomym wszystkiego, co jest zwią-

zane z naszymi działaniami, zamiarami, wartościami i celami oraz

kierowanie się tym, co widzimy i wiemy.

2. Aprobata samego siebie

Aprobowanie samego siebie oznacza wzbranianie się przed wro-

gim nastawieniem do własnej osoby.

3. Przejęcie odpowiedzialności za siebie

Aby mieć poczucie, że sami możemy kształtować nasze życie,

musimy przejąć odpowiedzialność za swoje życie i swoje sukcesy.

4. Uważanie się za pewnego siebie

Oznacza to zsumowanie własnych życzeń, potrzeb i wartości,

a następnie wyrażenie tego w odpowiedni sposób w praktyce.

5. Żyć z nastawieniem na osiąganie celów

Życie nastawione na osiąganie celów to umiejętność wykorzysty-

wania naszych zdolności do osiągania wybranych przez nas celów.
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6. Wewnętrzna integracja

To połączenie ideałów, przekonań, podziałów, nastawień z naszym

zachowaniem. Gdy zachowanie jest zgodne z naszymi wartościa-

mi, gdy nasze czyny są zgodne z naszymi ideałami, wtedy jesteśmy

wewnętrznie zintegrowani. Wtedy jesteśmy autentyczni.

2.1. Czym jest, a czym nie jest coaching?

„Zamiast robić rzeczy właściwie, efektywniej jest robić rzeczy

właściwe”.

Peter S. Drucker

Ale czym jest „właściwa rzecz” w rozwoju osobistym? Opisuje to

naukowe porównanie. Sławny chemik, Justus von Liebig odkrył: jeśli

roślina potrzebuje do wzrostu czterech pierwiastków lub składni-

ków, a jednego z nich brakuje lub nie ma go w wystarczającej ilości,

to dodawanie pozostałych trzech w nadmiarze nie przyniesie żad-

nego efektu. Ten brakujący składnik decyduje o wzroście rośliny.

Przeniesienie tego porównania na coaching oznacza odnalezienie

takiego momentu w swoim życiu, w którym brakuje rozwoju oso-

bistego lub wiary we własne siły, co wywiera wpływ na możliwość

osiągnięcia sukcesu. Eksperci nazywają coaching także „strategią

zorientowaną na wąskie wycinki osobowości”. Ważne jest, abyście

poznali swoje mocne i słabe strony, abyście byli bardziej aktywni

i włożyli całą swoją energię w tu i teraz.
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Cechy charakterystyczne
1. Coaching jest procesem kładącym główny nacisk na rozwój

zawodowy i osobisty.

2. Za pomocą coachingu zwiększa się radość życia oraz wzrasta

wydajność pracy.

3. Coaching jest procesem wyznaczonym w czasie, który zo-

staje zakończony po osiągnięciu celu. Następnie mogą być

rozpoczęte kolejne procesy coachingu, dążące do innych

celów.

4. Coaching wymaga zarówno wiedzy psychologicznej, jak i fa-

chowego know-how. Są one niezbędne do wykrycia słabych

stron osoby oraz do umiejętnego dobrania celów.

5. Coaching musi być zainicjowany przez osobę zainteresowaną.

Przymusowy coaching nie jest możliwy.

Coaching jest dobrą metodą, jeśli planujecie rozszerzenie strefy

osobistego wpływu, aby osiągnąć cele, które póki co nie leżą

w Waszym zasięgu. Nie ma też nic wspólnego z psychoterapią

– i nie zawiera metod wykorzystywanych na polu socjopedagogicz-

nym czy w terapii rodzinnej. Nie jest także synonimem mentor-

stwa, doradztwa czy treningu.

Mentorstwo jest według Rauena wewnątrzzakładową formą do-

radztwa pomiędzy współpracownikami: starsi, bardziej doświad-

czeni pracownicy, pełniący wyższe funkcje, zaznajamiają po-

czątkujących z warunkami i zasadami panującymi w firmie, aby

w przyszłości uniknąć ewentualnych problemów.
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Kim jest coach?
Coach jest kimś, kto do rozwoju wykorzysta Wasze zalety. Stawia

Was przed wyzwaniami, które pomogą w osiągnięciu postawionych

sobie celów. Nie musi uczyć niczego nowego, czasami przypomni

jedynie o wykonywaniu właściwych czynności. Coach nie jest

w niczym lepszy od Was, być może nawet jesteście bardziej uzdol-

nieni i utalentowani od niego, lecz przekaże wiadomości, za po-

mocą których osiągniecie zauważalną poprawę jakości swojego

życia.

Coaching wspiera w osiąganiu celów osobistych i zawodowych

oraz pomaga w wyeliminowaniu słabości.

2.2. Na jakim etapie się znajdujemy?

„Kto chce odnaleźć siebie, nie powinien pytać o drogę innych”.

Paul Watzlawick

Odnieść sukces oznacza także mieć w sobie energię psychiczną

i mentalną. Musicie działać aktywnie, myśleć kreatywnie, kontro-

lować osiąganie celów, koncentrować się, wykazywać siłę emocjo-

nalną, mobilizować rezerwy energii i twardo trzymać się strategii

sukcesu. Niektóre z tych cech macie na pewno już opanowane

doskonale, a inne w mniejszym stopniu. Poniższy test wykaże,
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Dążyć z pewnością siebie do sukcesu

które umiejętności macie rozwinięte, a które wymagają jeszcze

rozwoju.

Przygotowanie
Poniżej znajdziecie 15 wypowiedzi opisujących przeróżne umie-

jętności mentalne i psychiczne. Poświęćcie trochę czasu i odpo-

wiedzcie na pytania „tak” lub „nie”.

Tak Nie

  1.  Mam swoją metodę przygotowywania się do

ważnych zadań. � �

  2.  W ważnych momentach i sytuacjach umiem

się zmotywować do „działania na

najwyższych obrotach”. � �

  3.  Jeśli zachodzi taka konieczność, umiem

uruchomić rezerwy energii. � �

  4.  Jeśli w trakcie projektu ktoś wybije mnie

z rytmu, potrafię z powrotem się

skoncentrować. � �

  5.  Jeśli spotka mnie niepowodzenie, umiem

ponownie zmobilizować się do działania

i przypomnieć sobie obrane cele. � �

  6.  Na czas wykonywania ważnego zadania

potrafię wyprzeć odczucia i uczucia, które

mogłyby mieć wpływ na skuteczność

mojego działania. � �
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