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Zarabianie przez rozmawianie. Nowa œcie¿ka kariery dla ludzi, którzy lubi¹ ludzi
• Corporate coaching. Jak zostaæ trenerem na us³ugach firm?
• Life coaching. Jak zostaæ doradc¹ osobistym?
• Psychotest. SprawdŸ, jakie s¹ Twoje zdolnoœci w zakresie coachingu
Czy lubisz pracowaæ z ludŸmi?
Jeœli tak, mamy dla Ciebie intratn¹ propozycjê zawodow¹ — zostañ coachem. Zarobki
w tej doskonale rozwijaj¹cej siê bran¿y s¹ wysokie, a popyt roœnie w oczach. Mo¿esz
wykonywaæ swój nowy zawód po godzinach albo ubiegaæ siê o pracê na stanowisku
coacha w du¿ej firmie. Jeœli ta propozycja Ciê zainteresowa³a, prawdopodobnie masz
do nas wiele pytañ — odpowiedŸ na nie znajdziesz w tej ksi¹¿ce.
Po pierwsze: dlaczego ludzie mieliby potrzebowaæ Twoich us³ug?
Rzecz w tym, ¿e ka¿dy z nas szuka pomocy, gdy zauwa¿a rozbie¿noœæ pomiêdzy
swoimi oczekiwaniami i marzeniami a stanem faktycznym — dzieje siê to bardzo
czêsto. Taki stan rodzi stres, obawy i niepewnoœæ. Zadaniem coacha jest pomoc
w likwidowaniu podobnych dylematów.
Po drugie: od czego zacz¹æ karierê?
Coaching polega na rozmawianiu z ludŸmi i przynoszeniu im ulgi. Tak naprawdê
zajmujesz siê tym od lat. Dlaczego wiêc nie mia³byœ zacz¹æ w ten sposób zarabiaæ?
Spróbuj zorientowaæ siê, jak wp³ywasz na ludzi -- czy ich uspokajasz, dodajesz im
otuchy, dajesz im odczuæ, ¿e mog¹ liczyæ na Twoje trafne spostrze¿enia… a mo¿e
wnosisz w ich ¿ycie wiêcej radoœci? A potem rozwiñ w sobie zmys³y coachingu, czyli:
• zdolnoœæ obserwowania ludzkich zachowañ,
• cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ wobec innych,
• autentyzm w relacjach miêdzyludzkich,
• trzeŸwoœæ myœlenia i trafnoœæ wyci¹ganych wniosków,
• umiejêtnoœæ okazywania ciep³a i wspó³czucia,
• rzeczywisty szacunek i podziw dla innych,
• mi³e usposobienie i umiejêtnoœæ ³agodzenia napiêæ.
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Wyraz twarzy

W tym rozdziale dowiesz się:
· dlaczego ludzie interesują się
zawodem coacha,
· jak wygląda praca coacha,
· na czym polega coaching
w firmach,
· dlaczego coaching staje się
coraz bardziej popularny,
· na czym polega coaching,
· jakie korzyści płyną
z coachingu.
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Coaching — wprowadzenie

Mamy do czynienia z prawdziwym boomem. Narastającą falą.
Rewolucją. Bez względu na to, jak opiszemy to zjawisko, od kilku lat obserwujemy znaczący wzrost popularności coachingu.
Półki w księgarniach dosłownie uginają się pod stosem książek
poświęconych temu zagadnieniu. Porusza się je w czasopismach,
gazetach i programach telewizyjnych. Coaching stał się bardzo
popularny również w biznesie. Nic dziwnego, że interesuje się
nim tak wielu ludzi. Skoro czytasz tę książkę, to zapewne jesteś jednym z nich. Może widziałeś gdzieś ogłoszenia zachęcające do udziału w kursie Life Coaching. Zapewne reklamowano go stwierdzeniem, iż dzięki niemu będziesz mógł osiągnąć
zadowolenie z życia, robiąc coś satysfakcjonującego. A może
zastanawiasz się, w jaki sposób wycofać się z tego wyścigu
szczurów, przestać tyrać jak wół i zostawić cały ten młyn za
sobą. Możliwe także, że chcesz zacząć pomagać członkom swojego zespołu w pracy — może nawet już to robisz. Zdajesz sobie
sprawę z tego, że coaching jest istotną umiejętnością wchodzącą często w zakres obowiązków kierownika i że jeśli chcesz
osiągnąć wyznaczone sobie cele krótko- i długoterminowe, musisz ją w sobie rozwinąć.
Możliwe, że pracujesz w dziale personalnym (HR) lub dziale
szkoleń i poszukujesz informacji, które pozwoliłyby Ci wspomóc innych menedżerów w utworzeniu odpowiedniej kultury
coachingowej — środowiska, w którym wszyscy uczą się od
siebie wzajemnie i w którym cele osób, zespołów oraz organizacji są ze sobą zintegrowane. Kiedyś coaching był ciekawą
nowinką i wszyscy traktowali go opcjonalnie, ale dla firm, które
chcą osiągnąć sukces, coraz częściej staje się on koniecznością. Jeśli właśnie tego szukasz, to znajdziesz tu wiele przydatnych materiałów, które pomogą Ci rozwinąć umiejętności swoich
pracowników. Niestety, nie ma tu miejsca na szczegółowe rozważania na temat coachingu w środowisku firmowym. Możliwe
także, że chcesz po prostu dowiedzieć się czegoś na temat

Bez względu na powód, dla którego sięgnąłeś po tę książkę,
znajdziesz w niej wiele istotnych informacji, które pomogą
Ci poznać coaching zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Powody, dla których warto zostać coachem
Podobnie jak to jest ze wszystkimi zawodami, ludzie pragną
zająć się coachingiem z wielu różnych powodów. Oto trzy
najczęściej wymieniane.

Poczucie samorealizacji i satysfakcji
Coaching może przynieść wiele satysfakcji i zadowolenia z pracy.
Możliwość pomagania ludziom w ich najintymniejszych i najważniejszych aspektach życia jest prawdziwym przywilejem. Dotyczy to zarówno pracy w firmie, jak i pracy w charakterze
trenera rozwoju osobistego (ang. Life Coach) lub trenera kadry
zarządzającej (ang. Executive Coach).
Wiele osób decyduje się na karierę coacha, ponieważ chcą
zmienić coś w świecie. Z niczym nie można porównać zadowolenia odczuwanego, gdy uda Ci się pomóc komuś zmienić coś
w jego życiu, rozwiązać jakiś problem, osiągnąć postawiony
przed nim cel lub po prostu — pomóc mu być w życiu zwyczajnie szczęśliwszym.
Ludzie poszukują pomocy z wielu różnych przyczyn, ale większość z nich można sprowadzić do tego, że zauważają rozbieżność między własnymi oczekiwaniami i marzeniami a stanem
faktycznym. Zadaniem coacha jest pomoc w likwidacji tych
rozbieżności. Najczęściej ludzie chcą zarobić więcej pieniędzy,
wzbogacić relacje z innymi, osiągnąć równowagę lub rozwinąć
swoją karierę.
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jednego z najskuteczniejszych narzędzi rozwoju osobistego i zawodowego oraz korzyści, jakie może ono przynieść we wszystkich obszarach życia.

12
Coaching — wprowadzenie

Coaching dotyka także znacznie głębszego poziomu psychologicznego — pozwala wielu osobom rozwinąć samoświadomość
i wrażliwość. Dzięki temu stają się bardziej odpowiedzialne,
odczuwają większą motywację i łatwiej będzie im kontrolować
swoje zachowanie. Innymi słowy, zgodnie z popularną obecnie
terminologią, zdobywają większą inteligencję emocjonalną.
Jedną z zalet coachingu jest to, że poprzez pracę z innymi coach
rozwija również w sobie wiele istotnych umiejętności.

Refleksje klienta dotyczące korzyści płynących z coachingu
Coaching pomógł mi zrozumieć, co jest dla mnie ważne w moim
życiu i pracy. Zauważyłem, że teraz znacznie szybciej realizuję
swoje cele. Mam poczucie, że zmiana ta ma charakter wieloaspektowy — jest to szereg drobnych zmian, których już nawet
nie zauważam, ponieważ stały się częścią mnie. Mogę wskazać
wiele konkretnych różnic w sposobie pracy. Jestem teraz lepiej
zorganizowany i znacznie skuteczniej wykorzystuję czas. Jednak
chyba największą korzyścią jest to, że zrozumiałem swoje motywy. Wiem, co mną kieruje i co jest dla mnie ważne w relacjach
z ludźmi. Jestem dla siebie łagodniejszy, co wydaje się mieć
pozytywny wpływ na moje kontakty z innymi.

Korzyści finansowe
W porównaniu z innymi zawodami coaching może przynieść
także wymierne korzyści finansowe. Stawki są różne, ale czasem
można w godzinę lub dwie zarobić tyle, ile inni ludzie przez cały
dzień. Teraz jest chyba oczywiste, dlaczego perspektywa zostania coachem jest tak pociągająca!

Niezależność
Niektórzy ludzie myślący o profesji coacha cieszą się z możliwości zostania własnymi szefami. Coach pracuje na własny rachunek i nie musi słuchać niczyich rozkazów. Dzięki temu może
wycofać się z wyścigu szczurów i być sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem — pracując tylko wtedy, gdy tego chce, i samodzielnie podejmując decyzje.

Rzeczywistość zawodu coacha

Dobra wiadomość jest taka, że zainteresowanie mediów coachingiem utworzyło i utrzymuje popyt na takie usługi. Ludzie wiedzą, że dzięki coachingowi będą mogli bardziej cieszyć się
życiem i zdobyć poczucie spełnienia. Potencjalni klienci sami
szukają coachów.
Zła wiadomość to ta, że zapotrzebowanie na usługi coachów
wcale nie jest tak duże, jak sugerowałyby to ogłoszenia. Oprócz
tego na rynku tych usług panuje wysoka konkurencja, gdyż
działa już na nim wielu coachów1. Rozwinięcie działalności do
takiego momentu, w którym zacznie ona przynosić dochody,
może potrwać jakiś czas. Dlatego też jeśli myślałeś o porzuceniu dotychczasowej pracy i zajęciu się wyłącznie coachingiem,
powinieneś najpierw przeczytać tę książkę.

Warunki wstępne
Umiejętności to nie wszystko
Bardzo istotne jest to, abyś zrozumiał, że umiejętności coachingu
to nie wszystko. Jeśli chcesz być niezależnym coachem, to musisz mieć także motywację i chęć otworzenia własnej firmy.
Osoba, która nie ma szczególnie rozwiniętych umiejętności
coachingu, jest za to doskonała w marketingu, odniesie większy sukces niż wspaniały coach, który nie potrafi się sprzedać.
Szacuje się, że pracujący na własny rachunek coach powinien
poświęcać jedną trzecią swojego czasu na zdobywanie klientów
i prowadzenie firmy — to właśnie dlatego umiejętności marketingowe są takie ważne.
1

Oczywiście, autorzy opisują realia rynku amerykańskiego. W Polsce
coaching dopiero się rozwija — przyp. tłum.
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Rzeczywistość często rozmija się z marzeniami — tak też często
jest w przypadku coachingu. Nie chcemy wylewać na Ciebie
kubła zimnej wody i niszczyć Twoich nadziei. Mamy jednak
obowiązek przedstawienia prawdziwego obrazu tego zawodu.
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Chociaż praca coacha to praca z ludźmi — będziesz spotykał
się z nimi osobiście lub rozmawiał przez telefon — to jednak
może to być biznes, w którym będziesz czuł się samotnie.
Najczęściej będziesz pracował w pojedynkę, a nie w zespole. Nie
każdemu to odpowiada. W jednoosobowej firmie trudno także
awansować.
Jeśli zechcesz wziąć wolny dzień lub tygodniowy urlop, nie
będziesz mógł liczyć na wypłatę. Prowadzenie własnej firmy
oznacza, że wszystko zależy wyłącznie od Ciebie.

Odwaga i wytrzymałość
Po tych „otrzeźwiających uwagach” chcielibyśmy stwierdzić,
że jeśli będziesz miał odwagę, cierpliwość i zdobędziesz odpowiednie umiejętności, to prowadzenie własnej firmy coachingowej może okazać się spełnieniem marzeń. Więcej informacji
na temat możliwości rozpoczęcia pracy znajdziesz w rozdziale 4.
Problemom marketingu i finansów poświęcony jest rozdział 19.

Coaching w firmach
Coaching w firmach to z wielu względów prostsze zagadnienie.
Obecnie w wielu przedsiębiorstwach dostrzega się wartość
coachingu jako jednego z najskuteczniejszych i najtańszych sposobów rozwijania pracowników. Zamiast posyłać wszystkich
na zunifikowane kursy i szkolenia, zapewnia się im coaching,
który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb pracowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku bardziej doświadczonych osób, które być może uczestniczyły już we wszystkich
dostępnych kursach. Coaching przynosi firmom wiele korzyści. Są to:
· zwiększona wydajność firmy jako całości,
· szybki rozwój pracowników,
· pełniejsze wykorzystanie możliwości najważniejszych pracowników,

Biznes zaakceptował coaching i wykorzystuje go na dwa sposoby:
1. Oczekując, że coaching stanie się zadaniem kierowników,
którzy w ramach swoich obowiązków będą pomagali swoim
zespołom.
2. Wynajmując zewnętrznych coachów, którzy mają pracować
z kierownictwem wyższego szczebla.
Tym zagadnieniom poświęcone są rozdziały 5. i 6. Do takiego
nastawienia biznesu przyczyniło się kilka zjawisk: przywiązywanie coraz większej wagi do umiejętności kierowniczych, trend
spłaszczania hierarchii i coraz częstsze wykorzystywanie pracy
zdalnej. Oprócz tego kierownicy lubią mieć pod ręką kogoś, na
kim mogliby sprawdzać reakcje na swoje pomysły.
Brak zaufania do coachingu znikł niemal zupełnie. Osoby, które
skorzystały z tej formy pomocy, zdały sobie sprawę, że miała
ona duży wpływ na ich karierę i odniesiony sukces — i wiedzą
już, że w coachingu nie chodzi o to, aby naprawić czyjeś błędy
czy niedociągnięcia. W wielu firmach powstały już „kultury
coachingowe”, a w wielu innych myśli się o wprowadzeniu
coachingu. Dzięki temu skorzystać mogą wszyscy pracownicy
— bez względu na zajmowane stanowiska.

Ciekawe czasy
To ciekawe czasy dla coachingu. Są tacy, którzy twierdzą, że to
nie potrwa długo — mówią, że to tylko przejściowa moda.
Jednak ciągła popularność tej dziedziny dowodzi, że ta ocena
jest błędna. Coaching ma przed sobą przyszłość — wierzymy, że wraz z upływem czasu będzie zdobywał jeszcze większe
uznanie. Możesz się do tego przyczynić. Bez względu na to,
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· wyższa wydajność poszczególnych pracowników i lepsza
obsługa klienta,
· większa motywacja i silniejsze przywiązanie do firmy,
· zwiększone umiejętności liderów.
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czy zajmiesz się tym zawodowo, czy tylko wykorzystasz zdobyte umiejętności do poprawy jakości swojego życia, wprowadzisz pozytywne zmiany w samym sobie i ludziach, z którymi
masz do czynienia.

Co możesz zrobić
· Porozmawiaj z innymi coachami i poproś ich, aby podzielili się z Tobą swoimi odczuciami na temat coachingu.
· Zastanów się nad własnymi powodami, dla których chcesz
zostać coachem lub poprawić swoje umiejętności w tym
zakresie.
· Zastanów się nad minusami pracy niezależnego coacha
i pomyśl, w jaki sposób mógłbyś pokonać ewentualne
przeszkody.

