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Z całego serca dziękuję ludziom,
którzy czynią moje życie szczęśliwszym, a w szczególności:
Krzysiowi, najdroższemu mężowi,
który jest dla mnie największym mistrzem, nieustającą inspiracją,
słodką namiętnością i miłością mojego życia.
Dawidowi i Zosi, moim najukochańszym dzieciom,
które uczą mnie dostrzegać „niedostrzegalne”, podpowiadają jak w pełni
cieszyć się życiem i pokazują jak bezgranicznie kochać.
Mamie Zycie, najcudowniejszej kobiecie świata,
która nie tylko jest ostoją naszej rodziny, ale bezustannie
nas wspiera, byśmy mogli podążać za swoimi marzeniami.
Robertowi, najwspanialszemu bratu,
który wciąż pokazuje mi, że niemożliwe nie istnieje
i że to co najbardziej wartościowe, nie jest na zewnątrz,
ale wewnątrz człowieka.
Wszystkim Czytelnikom i Uczestnikom moich szkoleń, coachingów
i wykładów. To Wy jesteście sensem mojej pracy, a Wasze spektakularne
zmiany pokazują, że to co robię ma ogromną wartość.
Dziękuję, że jesteście. Kocham Was!

Tę książę dedykuję Tobie
Tak Tobie
Bo wierzę w Ciebie
W Twój potencjał
W Twoje możliwości
W Twoją siłę
Wierzę, że zasługujesz na wszystko
Co najlepsze na tym świecie
I że możesz to osiągnąć
Tylko daj sobie szansę
I wyrusz ze mną w drogę
W drogę do Twojego spełnienia
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Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku!
Biorąc tę książkę do ręki, podjęłaś decyzję, że chcesz więcej. To Ty
decydujesz czego: wiedzy, niezależności, radości, motywacji, spokoju, bezpieczeństwa. Być może chcesz znaleźć lepszą pracę, kupić dom
pod miastem, zakochać się w dobrym człowieku, który odwzajemni Twoje uczucia, zrzucić kilka kilogramów, mieć dzieci, zwiedzać
świat, hodować konie, napisać książkę albo… poznać nowe narzędzia
coachingowe. A być może jeszcze chcesz czegoś innego. Czegoś, co
dopiero się ujawni. Ważne, że podarowałaś sobie czas, by to się wydarzyło. To Twój czas i Twoja droga. Droga do spełnienia. Jednak nie
będziesz na niej sama. Ja będę kroczyć obok, by wspierać Cię w trudach podróży. Gdy zboczysz, wskażę Ci ścieżkę, gdy upadniesz, podam Ci rękę, a gdy zwątpisz, przywrócę Ci wiarę, byś mogła dalej iść.
Bo wiem, że możesz to zrobić, możesz osiągnąć to wszystko, o czym
pomyślałaś, jeżeli tylko naprawdę tego pragniesz.
Pamiętam, jak moja córka Zosia uczyła się chodzić, tysiące razy upadała na pupę, ale zawsze się podnosiła. Nie zawsze od razu. Czasem
pokonywała kilka metrów na kolanach, by znaleźć stabilny punkt
podparcia, np. ławę lub fotel, czasem wyciągała do góry swoje maleńkie ręce i w swoim języku komunikowała, że potrzebuje pomocy,
a czasem po prostu wstawała, by po chwili znów upaść i móc podjąć
kolejną próbę. Dziś ma 4 lata i chodzenie, a nawet bieganie, jest dla
niej tak naturalne jakby już urodziła się z tą umiejętnością. To, co
pomogło jej osiągnąć ten stan, to pewność, że to zrobi. Ona nigdy nie
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wątpiła w to, że będzie chodzić. Nie wiedziała tylko kiedy. Dlatego
każdego dnia podejmowała wysiłek, by osiągnąć swój cel. Jej upór
i konsekwencja opłaciły się. Ty też taka byłaś. Bezgranicznie wierzyłaś
w siebie i swoje możliwości i osiągałaś sukcesy. Nauczyłaś się oddychać, ssać pierś, siedzieć, chodzić, rysować, mówić, śpiewać, jeździć
na rowerze, pływać, czytać, pisać, nawiązywać relacje, całować się,
sprzątać, prać, prasować, robić zakupy, gotować, wykonywać zawodowe czynności, zarządzać, itd. Dziś też taka jesteś. Możesz nauczyć się
wszystkiego, czego tylko chcesz, by być taką, jaką chcesz być i żyć tak
jak tego pragniesz. Wciąż to potrafisz. Tak, Ty to potrafisz! Potrafisz
niemożliwe zmieniać w możliwe, jeśli tylko tak zdecydujesz i podejmiesz działanie, by to zrobić.
Jeśli przeczytałaś moją pierwszą książkę „JUTRO ZACZYNA SIĘ
DZIŚ”, która już w drugim miesiącu sprzedaży trafiła na listę bestsellerów, to wiesz, jakie potężne dary otrzymałaś wraz z przyjściem na
świat i jak powinnaś z nich korzystać, by zrealizować swoje pragnienia. Nauczyłaś się przekuwać marzenia w cele i poznałaś sprawdzone
techniki ich urzeczywistniania. Ale przede wszystkim dowiedziałaś
się, jak pokonać swoje ograniczenia, by bez przeszkód móc zaprojektować swoją wymarzoną przyszłość. Książka „Dream Coaching
– DROGA DO SPEŁNIENIA”, którą teraz trzymasz w dłoni, to
kolejna propozycja dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać. Szczególna propozycja. Dlaczego? Bo jest znacznie cenniejsza niż lektura
z zakresu rozwoju osobistego. Ta książka to Twoja intymna podróż
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z Dream Coachem, w trakcie której raz po raz będziesz prowokowana
do kreatywnego myślenia, byś mogła odkrywać i maksymalizować
swój olbrzymi potencjał. To Twój prywatny nawigator w drodze do
najwyższej efektywności. Dzięki niej odkryjesz, co w Twoim życiu
jest najważniejsze i jak to możesz osiągnąć. To tutaj poznasz zasady
dream coachingu i będziesz mogła doświadczyć jego siły. Te kilka
godzin spędzonych na czytaniu i wykonywaniu ćwiczeń przyniosą
Ci wymierne efekty. Znów zaczniesz bezgranicznie wierzyć w siebie
i swoje możliwości, a to pozwoli Ci osiągnąć wszystko, co dla Ciebie
najważniejsze.
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Zanim jednak wyruszymy w tę ekscytującą podróż, chcę opowiedzieć
Ci, czym jest dream coaching. I choć zajmuję się nim wiele lat, to odpowiedź wcale nie jest prosta. Dlaczego? Bo pod tym pojęciem kryje
się bardzo dużo znaczeń. Dream coaching nie ma jedynej słusznej definicji. Gdy go opisuję, zaraz nasuwają mi się dwa określenia: piękny
i zmienny. Piękny, bo proces dream coachingowy jest jak najwyższej
klasy krawiectwo, tak zwany bespoke. Zawsze powstaje na życzenie
klienta, którego w coachingu określamy jako coachee. Zawsze jest
„szyty na miarę” idealnie pod jego potrzeby, jego cele, marzenia i jego
gotowość na zmianę. Zmienny, bo za każdym razem jest inny. Nie
ma dwóch takich samych procesów coachingowych, bo każdy człowiek jest inny. Nawet jeżeli nasze cele są podobne: „założyć własną
firmę”, „zrzucić 10 kg”, „znaleźć faceta”, „być niezależną”, to różnimy
się zasobami, doświadczeniem, wartościami i każda z nas potrzebuje
czegoś innego.
Znasz pewnie takie powiedzenie: „rób tak jak chcesz, żeby Tobie
robiono”. Ono się nie sprawdza. To, co jest dobre dla Ciebie, jest dobre dla Ciebie i tyle. To samo wcale nie musi być dobre dla Twojego
dziecka, partnera czy przyjaciółki. To, co sprawdza się w procesie
coachingowym u jednej osoby, wcale nie musi być dobre dla drugiej.
Dlatego ta książka jest jak menu w luksusowej restauracji. Proponuje
Ci kilka wytwornych dań, począwszy od przystawek, poprzez zupy,
drugie dania, aż po słodkie desery i napoje. To Ty wybierasz, czego chcesz doświadczyć, które ćwiczenia wykonać i na które pytania

16

DREAM COACHING, CZYLI CO?

udzielić odpowiedzi. Jeśli nie będziesz gotowa na pracę, to nic nie
szkodzi. Zawsze możesz tu wrócić, by zakosztować kolejnych delicji
i poczuć smak zwycięstwa. Dlatego za każdym razem, kiedy weźmiesz
tę książkę do ręki, zabierz z niej to, co w danym momencie jest dla
Ciebie najważniejsze. To, co Cię wzmocni i pomoże Ci zrealizować
bieżący cel.

PYTANIA DREAM COACHA
• Z jaką intencją chcesz przeczytać tę książkę?
• Gdybyś miała klucz do skarbnicy wiedzy wszechświata, to o czym
najbardziej chciałabyś się dowiedzieć?
• Gdzie mogłabyś poszukać odpowiedzi?
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Coaching to obecnie bardzo modny termin. I dobrze, bo przecież jest
to jedno z najskuteczniejszych narzędzi w osiąganiu celów, jakie ludzkość ma do dyspozycji od zarania dziejów. Wyniki badań przeprowadzonych na całym świecie przez PricewaterhouseCoopers na zlecenie
ICF Global pokazują, że 99% osób jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z efektu coachingu prowadzonego przez profesjonalnych
coachów akredytowanych przez International Coach Federation i aż
96% z nich chce ten proces powtórzyć. Co więcej, badania przeprowadzone wśród amerykańskich top managerów pokazują, że zwrot
z inwestycji w coaching wynosi 545%! Coaching jest skuteczny i to
nie podlega dyskusji. Ale czy wiesz, skąd się wziął?
Jego nazwa pochodzi od staroangielskiego słowa coach,
które oznacza dyliżans i jest

Proces coachingowy jest
jak wehikuł… czasu,
który przenosi Cię z miejsca,
w którym obecnie się znajdujesz,
do miejsca, w którym
chcesz się znaleźć.

to doskonała analogia do
współczesnego

coachingu.

Bo przecież proces coachingowy jest jak wehikuł…
czasu, który przenosi Cię
z miejsca, w którym obecnie
się znajdujesz, do miejsca,

w którym chcesz się znaleźć.To podróż do Twojego spełnienia. Jednak żeby ją przebyć, potrzebujesz przewodnika, który pomoże Ci
przeszukać Twoje wnętrze i wydobędzie z niego te zasoby, które są
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niezbędne, byś ukończyła swoją wyprawę sukcesem. To Twój czas:
rozwoju, doskonalenia, odkrywania, wzmacniania i uświadamiania.
To partnerska współpraca, która pozwoli Ci czuć to co chcesz, być
tym kim chcesz i żyć tak jak chcesz. To Twoja szansa na dobre, szczęśliwe życie.
Za praojca coachingu uznaje się Sokratesa (470 p.n.e. – 399 p.n.e.),
najwybitniejszego filozofa starożytności. Był on synem kamieniarza
i akuszerki. Mężem Ksantypy, z którą miał trzech synów. Tej, której
imię po dziś dzień oznacza nieznośną sekutnicę i kłótliwą jędzę. Jej
złośliwości nie prowokowały jednak Sokratesa do kłótni, traktował je
jako ćwiczenie cierpliwości i ze spokojem przyjmował wszystko, co
mówiła lub wykrzykiwała. Istnieje nawet rycina, która przedstawia
filozofa siedzącego pod domem i przyjmującego ze stoickim spokojem strumień zimnej wody, który jego ukochana małżonka wylewa
mu na głowę. Prawdopodobnie powiedział wtedy: „Moja Ksantypa
postępuje jak Zeus, najpierw grzmi, a potem zsyła ulewę”. Jednak
jak mogła się nie denerwować, skoro mędrzec zamiast pracować, by
zapewnić jej przyzwoite życie, całymi dniami spacerował po uliczkach Aten i pouczał, prowadząc dysputy z przypadkowo napotkanymi przechodniami? W trakcie tych rozmów stosował dwie metody:
metodę elenktyczną, nazwaną przeze mnie „ubijakiem” oraz metodę
majeutyczną, zwaną też położniczą. Wybór metody uzależniał od subiektywnej oceny swojego adwersarza. Jeżeli uznał, iż jego rozmówca
ma pozorną wiedzę, wchodził w rolę osoby pouczającej. Stosował
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wtedy metodę elenktyczną i skutecznie zbijał jego argumenty. Robił
to do momentu, aż rozmówca sam przyznał, że nic lub niewiele wie
w tym temacie. Uwaga, ta metoda nie ma nic wspólnego z coachingiem! Co innego metoda majeutyczna, w której Sokrates przyjmował
rolę asystenta, a jego najważniejszym zadaniem było pomóc narodzić
się wiedzy jego rozmówcy. Do tej metody filozof ostrożnie wybierał
adwersarzy. Musieli oni spełniać co najmniej dwa kryteria: mieć nieuświadomioną wiedzę i być gotowymi na jej przyjęcie. To właśnie
ta metoda dała początek dzisiejszemu coachingowi. W 399 p.n.e.
Sokrates został oskarżony o psucie młodzieży i wyznawanie bogów,
których nie uznaje państwo, a niewyznawanie tych, które państwo
uznaje. W konsekwencji został skazany na karę śmierci, którą wykonano, podając mu truciznę do wypicia.
Musiało upłynąć aż ponad dwa tysiące lat, by metoda majeutyczna
stosowana przez Sokratesa została rozpowszechniona. A wszystko
to za sprawą Timothy’ego Gallwey’a, który w 1974 r. opracował innowacyjną metodę rozwoju osobistego, nazywając ją „wewnętrzną
grą”. Na podstawie obserwacji wyników sportowych bliźniąt jednojajowych – które mają identyczne genotypy i cechy dziedziczne,
tego samego trenera i tyle samo czasu spędzają na treningach, ale
osiągają odmienne wyniki: jedno wygrywa prawie wszystkie turnieje,
a drugie wciąż ponosi porażki – postawił interesującą tezę, która zrewolucjonizowała świat. Głosiła ona, że prawdziwymi przeciwnikami
sportowców nie są współzawodnicy, ale ich własne ograniczenia
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i słabości. Na tej podstawie opracował metodę rozwoju osobistego
i doskonalenia zawodowego, której celem było pomóc przezwyciężyć te nawyki umysłowe, które powstrzymują nas przed osiąganiem
najlepszych rezultatów. I właśnie to uwalnianie ludzkiego potencjału
w celu maksymalizowania własnej efektywności jest esencją współczesnego coachingu. A jego najsłodszą odmianę stanowi dream coaching, który jest ukierunkowany na spełnianie marzeń.
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