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Rozdzia 4.
Narzdzia coachingowe

Asocjacja i dysocjacja

Nie ma nic w umyle, czego by przedtem nie byo w zmysach.
Arystoteles

Postrzeganie przeszych zdarze

Kiedy przypominamy sobie pewne sytuacje czy wydarzenia, to niektóre z nich
wspominamy w taki sposób, jakbymy ponownie ich dowiadczali zmysami
i z pen intensywnoci towarzyszcych im wówczas emocji. Inne znów potrafimy wspomina w taki sposób, jakbymy przygldali im si z boku — jako zewntrzny, analizujcy te wydarzenia obserwator.
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W pierwszym przypadku jestemy z wydarzeniem zasocjowani. Oczami wyobra ni ogldamy obrazy, bdc wewntrz tego wydarzenia, wewntrz swojego
ciaa. Ponownie przy uyciu zmysów dowiadczamy tego zdarzenia. Widzimy
i syszymy otaczajc nas rzeczywisto, jestemy w jej centrum. Ponownie przeywamy i odczuwamy emocje, których doznawalimy w pierwotnej sytuacji.
Tworzona z takiej pozycji percepcyjnej wizualizacja to asocjacja.
W drugim przypadku jestemy z wydarzeniem zdysocjowani. Za pomoc
wyobra ni ogldamy obrazy, patrzc na nie z dystansu, z pozycji zewntrznego
obserwatora. Widzimy, jak co wykonujemy, jestemy w interakcji z innymi osobami. Obserwujemy samych siebie, swoje zachowanie, postaw. Z perspektywy
widza widzimy, jak przeywamy róne emocje, a odczucia, które nam towarzysz
podczas ogldania tych obrazów, to emocje widza. Ten sposób wytwarzania przez
nasz umys obrazów to dysocjacja.
Asocjacja i dysocjacja nie zale od czasu i nie dotycz postrzegania tylko
przeszych zdarze. Stany te s wykorzystywane przez ludzi w kadej chwili —
w odniesieniu do przeszoci, tera niejszoci, a nawet przyszoci. wiadome
zastosowanie stanów asocjacji i dysocjacji w stosunku do przyszoci stanowi
potne narzdzie w procesie coachingowym.

Dowiadczanie wiata w stanie asocjacji i w stanie dysocjacji

Kiedy dowiadczamy danej sytuacji w stanie asocjacji, zanurzamy si w ni i jestemy wiadomi samych siebie poprzez pene odczuwanie wszystkimi zmysami.
Stojc przy kominku, moemy poczu otulajce nas ciepo, usysze trzask palcych si gazek i igieek, poczu zapach sosny. Moemy obserwowa pomienie,
które przybieraj nieprzewidywalne i magiczne ksztaty, i cieszy si z bycia
z drugim czowiekiem, a nie obok niego. Zanurzenie w tej chwili i pene jej
dowiadczenie daje nam intensywny kontakt ze wszystkimi przeywanymi emocjami. Czyni nas szczliwymi. Czas si zatrzymuje, liczy si tylko TU i TERAZ —
maksymalne, pene dowiadczanie TEJ chwili.
Naturaln i równoczenie bardzo dobrze rozwinit umiejtno dowiadczania wiata w stanie asocjacji maj dzieci. W kad sytuacj potrafi si zaangaowa bez reszty, wszystkimi zmysami. Wszystko traktuj „naprawd”, chon
otoczenie. W ten sposób w peni dowiadczaj codziennych sytuacji; dziki
temu szybko i skutecznie ucz si.
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Jako doroli równie dysponujemy cenn umiejtnoci wchodzenia w stan
asocjacji: dla wielu moe to by ogldanie wcigajcego filmu, dla innych lektura ksiki lub przebywanie w towarzystwie kogo dla nas wanego. Sytuacje
dowiadczane w sposób asocjacyjny to te, które utkwiy ywo w naszej pamici
i których wspomnienie przywouje równie towarzyszce nam wówczas emocje
— tak intensywne i wyra ne, jakby to wydarzyo si dopiero wczoraj.
Moemy take pewnych sytuacji dowiadcza w stanie dysocjacji, z pozycji
obserwatora. Nie angaujemy si emocjonalnie w to, co przeywamy, ale z dystansem podchodzimy nawet do sytuacji stresowych. Uzyskujemy dziki temu
przestrze na pene zaangaowanie umysowe. W stanie dysocjacji moemy intensywnie myle o tym, co si dzieje, analizowa dokadnie informacje, które do
nas docieraj, i trze wo, obiektywnie oceni dan sytuacj. Jestemy bardziej
zorientowani na cel, koncepcje, informacje i rzeczy ni na emocje innych ludzi.
Wykazujemy wówczas podejcie zadaniowe, skoncentrowane na rezultacie.
Dla przykadu docenimy zdysocjowanego chirurga operujcego pacjenta,
zdysocjowanego straaka prowadzcego akcj ratownicz czy zdysocjowanego
przedsibiorc ustalajcego dugoterminowe cele strategiczne w dobie kryzysu
gospodarczego. Wszyscy oni, bdc w stanie dysocjacji, koncentruj si na rezultacie, a nie odczuwaniu negatywnych emocji, zwizanych z trudn sytuacj. W peni
wykorzystuj swój potencja w momencie, kiedy najbardziej tego potrzebuj.

wiadome wybieranie midzy stanem asocjacji i dysocjacji

Stan asocjacji dostarcza penego dowiadczenia emocji i uczu zwizanych
z dan sytuacj. Stan dysocjacji umoliwia trze w, racjonaln ocen i konstruktywne zadaniowe dziaanie w kryzysowej sytuacji. W pewnych obszarach naszego
ycia, sytuacjach czy rolach wyra nie preferujemy stan asocjacji, w innych za
stan dysocjacji.
Umiejtno przeczania si pomidzy stanem asocjacji i dysocjacji jest
bardzo przydatna. Wikszoci z nas przychodzi ona cakiem naturalnie, chocia
spotkamy tu dysproporcje. Zdarzaj si ludzie, którzy albo niemal cay czas s
zasocjowani, albo zdysocjowani ze wszystkim, czego dowiadczaj. Tak pozbawione równowagi dowiadczanie rzeczywistoci pociga za sob konkretne konsekwencje. wiadome wybieranie midzy stanem asocjacji a dysocjacji to niezwykle skuteczne narzdzie — stanowi fundamentaln umiejtno z obszaru
programowania neurolingwistycznego (NLP).

45

46

MOC COACHINGU

W jaki sposób moemy skorzysta z umiejtnoci wiadomego asocjowania
lub dysocjowania si z tym, czego dowiadczamy?
Aby naprawd cieszy si yciem, warto dowiadcza przyjemnych zdarze
w stanie asocjacji. Bdc „wewntrz” tych sytuacji i cakowicie „dostrojonym”
do samego siebie, mona odczuwa wszystkie pozytywne emocje, których nam
dostarczaj. Gdy chcemy rozwin jak umiejtno, warto asocjowa si ze
swoimi pozytywnymi dowiadczeniami i wykorzystywa je jako zasoby uatwiajce
osiganie zamierzonych rezultatów.
Aby konstruktywnie dziaa i skutecznie osiga podane cele, warto przechodzi przez trudne sytuacje w stanie dysocjacji — dziki przyjciu pozycji
obserwatora. Zdystansowanie si wobec wasnych, zwizanych z dan sytuacj
uczu umoliwia spokojne jej przeanalizowanie. Pozwala z penym potencjaem
racjonalnego umysu wycign konstruktywne wnioski oraz zaplanowa nowatorskie strategie na przyszo.

Synergia stanu asocjacji i stanu dysocjacji

W sytuacjach wymagajcych podjcia wanych decyzji lub uzyskania istotnych
dla nas informacji niezwykle przydatna jest umiejtno wiadomego, swobodnego przeczania si midzy stanem asocjacji i dysocjacji. Moemy wówczas
przyj róne punkty widzenia, a kady z nich pozwoli uzyska inn informacj,
wywoa inne uczucia. Gdy wymagana jest szczytowa efektywno, umiejtno uzyskiwania penej samowiadomoci i przejmowania cakowitej kontroli
nad sob jest kluczowa. W stanie dysocjacji konstruktywnie korzystamy z potencjau naszego wiadomego umysu: kreatywnie planujemy, precyzyjnie analizujemy
moliwe strategie i posiadane zasoby oraz opracowujemy plany awaryjne. W stanie
asocjacji uzyskujemy szybki dostp do podwiadomych zasobów, do naszego
systemu wartoci. Poziom przeywanych przez nas emocji to wska nik wanoci
danej sytuacji: realizacji lub zagroenia jednej lub wicej naszych wartoci.
W stanie asocjacji mamy moliwo systemowego kontaktu z wieloma aspektami
danej sytuacji, niezidentyfikowanymi na poziomie wiadomym. Nie bez powodu
u wikszoci osób podejmowanie decyzji odbywa si pod wpywem uczu.
A zatem umiejtno wiadomego, swobodnego przeczania si midzy dysocjacj i asocjacj to efektywny sposób na podejmowanie decyzji zarówno rozsdnych, jak i spójnych z naszym najgbszym systemem wartoci.
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Umiejtno swobodnego przeczania si midzy dysocjacj i asocjacj
moemy równie zastosowa do rozwinicia nowej postawy, spójnej z wykreowanym przez nas ideaem, czy te do rozwinicia nowego sposobu zachowania
w okrelonej sytuacji. Z takim zastosowaniem asocjacji i dysocjacji dokadnie
zapoznamy si w rozdziale „Wizualizacja”.
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Pytania odkrywajce horyzont dostpnych moliwoci

Wane jest, by nigdy nie przesta pyta. Ciekawo nie istnieje bez przyczyny.
Albert Einstein

Z pewnoci kady z nas wiele razy szuka rónych wyj z sytuacji oraz rozmaitych moliwoci osignicia stawianego sobie celu. O kreatywno jest najtrudniej, gdy sami zapdzimy si w kozi róg. Czasem nawet jedna przeszkoda
powoduje, e na drodze do celu zatrzymujemy si w miejscu, jakby przed
ogromnym, niewzruszonym murem. By moe ju na etapie tworzenia wizji
lub planu dziaania pojawia si trudno „nie do przejcia”, przerastajca nas
i druzgocca t wizj czy plan. Moemy uzna, e wane i bliskie naszemu sercu
marzenie, pragnienie czy cel przekracza nasze moliwoci, bo dostpne nam
zasoby s niewystarczajce. Nierealne marzenie... Czasem przez jaki czas dymy
do osignicia postawionego sobie celu i napotykamy na przytaczajce nas
trudnoci. Moemy nabra przekonania, e zrealizowanie zadania jest niemoliwe. Emocje i stany, jakie nam wówczas towarzysz, uniemoliwiaj dalsze denie do upragnionego celu. Odczucia te mona porówna do tych, które towarzyszyyby nam, gdybymy zostali przycinici do ciany w ciasnym kcie:
Aktualny sposób utrzymania naszej linii produkcyjnej przynosi ogromne
straty! Nigdy mi si nie uda…

Narzdzia coachingowe

Kiedy cel jest dla klienta szczególnie wany i bliski jego sercu, kiedy bardzo
pragnie go osign, to w chwili gdy na drodze do jego realizacji napotka wyjtkowo trudny problem — mur nie do przejcia — moe si u niego uruchomi
mnóstwo negatywnych emocji: poczwszy od frustracji i zoci, poprzez al,
skoczywszy na ironii i cynizmie.
Nieoceniona staje si tutaj postawa coacha, przejawiajca si w tej sytuacji
prawdziwym przekonaniem, e klient dysponuje wszystkimi zasobami koniecznymi do tego, aby osign cel. W takim towarzystwie nawet najbardziej sfrustrowany trudnociami klient potrafi przej na inny poziom mylenia i postrzegania —
poziom zaufania do siebie samego, inspiracji i kreatywnoci. Jest skonny da sobie kolejn szans, aby zmierzy si ze stojcym na drodze wyzwaniem.
W rozdziale „Ruszaj w podró z coachingiem” w czci „Sprawcza moc pyta”
zostaa opisana jedna z kluczowych kompetencji komunikacyjnych coacha —
zadawanie pyta. Na podstawie wiedzy o tym:





jak nasz proces mylowy stymuluj pytania zamknite, a jak otwarte;
jak postrzegamy moliwe rozwizanie, gdy koncentrujemy si tylko
na swoich dotychczasowych dowiadczeniach, a jak, gdy rozpatrujemy
osignicia równie innych ludzi;
jak ronie nasz potencja postrzegania moliwych rozwiza,
gdy przechodzimy do wiata marze i fantazji; powstao narzdzie
Pytania odkrywajce horyzont dostpnych moliwoci.

Narzdzie to wykorzystuje nasz umiejtno kreowania pomysów i znajdowania rozwiza, uruchamian poprzez szczególn, skuteczn struktur jzykow.
Poniewa z pojedynczymi tak skonstruowanymi pytaniami mamy do czynienia
niemal na co dzie, pytania te uruchamiaj nasze nawykowe wzorce mylowe,
tym atwiej e potencja do tego mamy ju w sobie.
O skutecznoci tej szczególnej struktury jzykowej decyduj:



skadnia jzykowa,
kolejno zadanych pyta.

Zadane pytania wpywaj na sposób mylenia i postrzegania. Jeeli porównamy je do wiata latarki, to kade pytanie jest skierowaniem wiata latarki
na wybrany obszar. Co dzieje si wówczas z uwag osoby, której zadajemy pytanie? Zostaje skierowana na owietlony przez zadane pytanie obszar, a odpowiedzi,
jakie znajduje klient, s wynikiem zadanego wczeniej pytania.
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Dlatego w narzdziu Pytania odkrywajce horyzont dostpnych moliwoci
kluczem do sukcesu — obok Postawy Coacha — jest kolejno i skadnia zadawanych pyta.
Zastosowanie tego narzdzia coach rozpoczyna od zadania klientowi pytania
doprecyzowujcego cel po to, aby klient wzmocni w sobie wiadomo, jaki
jest jego cel w tej chwili.
Coach pyta klienta:
Rozumiem, e chcesz (CEL), który da Ci (REZULTAT), czy tak?
Jeli klient potwierdza cel, coach przechodzi do zadawania pyta po kolei,
wedug okrelonego schematu, który mylowy krok po kroku skania klienta do
refleksji, doprowadzajc w efekcie do tworzenia przez niego szeregu rozwiza
i pomysów.
1. Coach zadaje pytanie otwarte w liczbie pojedynczej:
Jaki masz pomys?
Tym pytaniem chce zachci klienta przynajmniej do pozytywnego
mylenia o realnoci celu. Skomplikowane pytania na pocztku rozmowy
nie przynosz spodziewanego skutku, poniewa wymagaj skomplikowanych
odpowiedzi. Sfrustrowany trudnociami klient jest w stanie zrobi jeden
drobniutki kroczek, który bdzie na tyle bezpieczny, e nie narazi
go na trudnoci, jakich ju dowiadczy i jakich si obawia. Na tym etapie
podanie przez klienta nawet najbardziej ironicznego czy te cynicznego
pomysu, np.:
Zwolni pó zaogi!
moe by zwróceniem si wanie w kierunku realnoci celu.
Oto prawdopodobny dialog wewntrzny klienta po udzieleniu takiej
odpowiedzi:
OK. Jaki sposób istnieje. Absurdalny, ale osignicie celu jest moliwe.
Innymi sowy: moe po trupach do celu, ale jednak do celu.
Oczywiste jest, e ironia i cynizm w gosie klienta sygnalizuj, i nie
akceptuje on takiego sposobu postpowania. By moe jest on niezgodny
z innymi jego celami lub niespójny z jego systemem wartoci. Wany
natomiast jest sam stan klienta w tym wanie momencie, a konkretnie maa
zmiana w postrzeganiu przez niego realnoci celu.

Narzdzia coachingowe

2. Kolejne pytanie coach stawia w trybie przypuszczajcym, co powoduje
u klienta poszukanie innego rozwizania, np.:
Jaki to jeszcze mógby by inny pomys?
3. Nastpne pytanie w liczbie mnogiej otwiera klienta na kolejne
moliwoci, np.:
Jakie to mog by jeszcze inne pomysy?
4. Pytanie w formie „mogyby by” powoduje, e klient bardziej skupia si
na szukaniu rozwiza poza ju przez siebie wymienionymi, np.:
Jakie to mogyby by pomysy?
5. Pytanie sugerujce wielo i rónorodno pomysów moe brzmie np.:
Jakie to mogyby by róne pomysy?
6. Oto pytanie, po którym klient wybiera kilka ciekawych pomysów, np.:
Które z tych pomysów s, Twoim zdaniem, warte przyjrzenia si?
7. Mona zastosowa pytanie eliminujce, które pozostawia najlepszy
pomys z wymienionych przez klienta wczeniej, np.:
Który z tych pomysów jest najlepszy DLA CIEBIE?
8. Pytanie o plan dziaania klienta moe brzmie np. tak:
Gdyby na podstawie tego pomysu mia stworzy plan dziaania, który
pomoe ten pomys zrealizowa, to co by w nim byo?
Podczas sesji coachingowej narzdzie Pytania odkrywajce horyzont dostpnych moliwoci bardzo dobrze si sprawdza na etapie planowania dziaa przez
klienta. Wtedy wanie tworzy on róne koncepcje, znajduje rozwizania oraz
wyszukuje i dostrzega zasoby. Pytania zadane wedug tej struktury mog zaowocowa jeszcze szerszym spojrzeniem na swoje moliwoci i potencja. Znajc
moliwoci, klient wybierze jeden pomys, nad którym bdzie chcia pracowa,
a pozostae bd mu suyy do dalszej pracy nad postawionym sobie celem.
Narzdzie Pytania odkrywajce horyzont dostpnych moliwoci moe by
zastosowane w kilku sytuacjach. Przykadem moe by (tak jak w powyszym
schemacie) potrzeba znalezienia rozwizania problemu lub szukanie pomysów
zbliajcych klienta do osignicia celu. W takim aspekcie Pytania odkrywajce
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horyzont dostpnych moliwoci otwieraj drog do uoenia przez klienta planu dziaania.
W innym ujciu narzdzie to moe by zastosowane do szukania kompetencji,
zasobów ludzkich czy materialnych. Przykad moe stanowi sytuacja, kiedy
klient szuka osób, do których chce zwróci si o pomoc. Coach moe poszerza
pytania, bazujc na pierwszym z nich, np.:
Jaka to moe by osoba?

Przykad zastosowania narzdzia podczas sesji coachingowej

Klientka: Chciaabym i na studia podyplomowe z zakresu psychologii. Jest to
niezbdne do realizacji mojego nadrzdnego celu, jakim jest zmiana dotychczasowej pracy. Teraz pracuj w dziale marketingu, a moim marzeniem jest praca
w Human Resources. Aby osign ten cel, powinnam poszerzy wiedz z zakresu
stosowanej psychologii spoecznej. Studia kosztuj 8 tysicy zotych, a zajcia
zaczynaj si w pa dzierniku. Jest jeszcze kilka miesicy do tego czasu. Nie mam
potrzebnych rodków, aby wnie opat za studia, a jest to wymagane przy
skadaniu dokumentów rekrutacyjnych.
Coach: Rozumiem, e chcesz zdoby pienidze, aby podj studia z zakresu psychologii po to, aby zdoby wiedz, która w przyszoci zbliy ci do celu,
jakim jest praca w Human Resources, czy tak?
Klientka: Tak, chciaabym ukoczy takie studia, ale nie mam na nie teraz
pienidzy, a powinnam zapaci wpisowe oraz czesne.
Coach: Interesuje mnie, jaki masz pomys na to, aby zdoby te pienidze?
Klientka: Mog skorzysta z oszczdnoci, ale wolaabym zostawi je na
inny cel.
Coach: Taak, oszczdnoci. A jaki to moe by jeszcze inny pomys?
Klientka: Mog poprosi o poyczk rodziców, ale tyle razy ich ju prosiam,
e to bdzie ostateczno.
Coach: Ciekawi mnie, jakie to mog by jeszcze inne pomysy?
Klientka: Mogabym wzi kredyt w banku.
Coach: A gdyby jeszcze si zastanowia, jakie to mogyby by pomysy?
Klientka: Mam te moliwo skorzystania z linii debetowej na koncie,
to byoby bezpieczniejsze ni kredyt.
Coach: Bezpieczniejsze, ok. Jakie mogyby to by inne pomysy?

Narzdzia coachingowe

Klientka: Mog poprosi znajomych o pomoc lub zwróci si do pracodawcy
i skorzysta z refundacji studiów, ale musiaabym zobowiza si do pracy dla
pracodawcy przez kolejne dwa lata.
Coach: Czy mogaby mi powiedzie, które z tych pomysów s, wedug
Ciebie, najlepsze?
Klientka: Wydaje mi si, e najlepsze mogoby by skorzystanie z oszczdnoci lub refundacja z miejsca pracy.
Coach: A który z tych pomysów jest najlepszy?
Klientka: Chyba najlepiej bdzie, jeli poprosz pracodawc o wsparcie finansowe, w sumie raz ju korzystaam z takiej formy i te dwa lata po studiach szybko
zleciay, myl, e mog o to poprosi raz jeszcze.
Coach: Gdyby na podstawie tego pomysu miaa stworzy plan dziaania,
który pomoe Ci ten pomys zrealizowa, to ciekawi mnie, co by to byo?
Klientka: Powinnam porozmawia z przeoonym i przedstawi mu korzyci,
które wynikn z realizacji takich studiów przeze mnie. Wydaje mi si, e si
zgodzi, mam dobre wyniki w pracy, wic nie powinno by problemu. Zrobi to
w poniedziaek.

Wersja skrótowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pytanie weryfikujce oraz doprecyzowujce cel, jaki chce osign klient.
Pytanie otwarte w liczbie pojedynczej.
Pytanie w trybie przypuszczajcym.
Pytanie w liczbie mnogiej.
Pytanie w formie „mogyby by”.
Pytanie zachcajce do szukania w morzu rónorodnych pomysów.
Pytanie, po którym klient wybiera kilka ciekawych pomysów.
Pytanie eliminujce, które pozostawia najlepszy pomys z wymienionych
przez klienta.
9. Pytanie o plan dziaania klienta.
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