
 

 

 

”METAMORFOZY ŚWIADOMOŚCI™” 

 

POTĘGA WARTOŚCI™ 
GŁĘBIA EMOCJI™ 

SIŁA KOMPETENCJI™ 
BEZMIAR PRZEKONAŃ ™ 

 

Uczyń swoje życie niezwykłym! 

NARZĘDZIE SKŁADA SIĘ Z ZESTAWU KART: 

 

                                     

                             

Inspirujące narzędzie, wspierające proces poszerzania świadomości, 

rozbudowujące słownictwo, dające nową jakość odpowiedzialnej 

komunikacji z otaczającą Cię rzeczywistością. 



 

 

 

Definicje wyjściowe, będące podstawą koncepcji i warunkujące powstanie kart: 

WARTOŚCI 

"Wartością jest to, co uruchamia ludzką motywację” 

Termin "wartość" pochodzi od słowa być wartościowym, mieć znaczenie. 

Subiektywnie, wartości są zmienne, zależne od czasu, miejsca i okoliczności oraz  

od tego, kto się do nich odnosi i w nich uczestniczy. Poza ludzką świadomością 

wartości nie istnieją i nie mają sensu. 

Obiektywnie, wartościom przysługuje charakter absolutny i autonomiczny. 

Przykładem tego rodzaju wartości są: prawda, dobro, piękno, sprawiedliwość. Ludzie 

w swoim postępowaniu starają się je urzeczywistniać i uczestniczyć w nich,  

ale niczego w nich nie zmieniają. Wartości są dobrem samym w sobie. 

Funkcje wartości:  

1. Wartości określają potrzeby i wyznaczają sposób ich zaspokajania.   

2. Wpływają na wybór odległych celów i sposobów ich realizacji.  

3. Wpływają na samoocenę, np. ocenę swojego wyglądu, zdolności, relacji między  

     ludźmi.  

4. Wartości wpływają na ocenę wyników własnych działań. 

Życie samo w sobie jest procesem realizowania określonych wartości. Wybór wartości  

i zakres ich realizacji świadczy o tym, co dla danego człowieka jest ważne. Człowiek 

jest ukierunkowany na świat wartości: dostrzega je, rozpoznaje, klasyfikuje, realizuje. 

Całe jego życie jest nieustannym wartościowaniem. 

Wartości są podstawowym stymulatorem rozwoju. Wartości są układem odniesienia 

dla norm moralnych, ukierunkowują ludzkie aspiracje, motywują do działania.   

Wybór wartości dokonuje się przez wolne decyzje, które są wyrazem wolności 

człowieka. 

 



 

 

 

EMOCJE 

„Emocje, to motywatory ludzkich działań“ 

Emocje - stan umysłowego i fizjologicznego pobudzenia, koncentrującego się  

na jakimś wydarzeniu ważnym dla danej jednostki. Pomagają nam skierować uwagę 

na istotne sytuacje i reagować na nie, przekazując innym ludziom nasze intencje. 

Emocje powodują zmiany w przebiegu procesów myślenia, spostrzegania, pamięci. 

Emocje o umiarkowanym natężeniu podnoszą sprawność działania, emocje o bardzo 

dużym natężeniu (zwłaszcza negatywne) mogą je dezorganizować. 

Cztery składniki emocji: 

 

-    pobudzenie fizjologiczne, reakcja organizmu, np. łomotanie serca 

-    interpretacja (ocena) poznawcza, świadome rozpoznanie i opisanie sytuacji 

-    subiektywne odczucia, mające źródło zarówno w mózgu jak i we wspomnieniach 

     związanych ze stanem organizmu w analogicznej sytuacji. 

- ekspresja behawioralna (mimiczna i pantomimiczna), przejawiająca się  

     w zachowaniu  

Podział emocji:   

a) ze względu na źródło  

pierwotne - wywoływane przez bodźce pierwotne, czyli takie, których znaczenie 

rozumiemy instynktownie, a reakcja na nie jest wrodzona; pochodzą głównie  

z narządów zmysłów  

wtórne - wywoływane przez bodźce wtórne, czyli takie, których znaczenie nadane 

jest przez społeczeństwo  

b) ze względu na reakcję  

pozytywne (np. radość, zainteresowanie), zdarzenie wywołujące emocje jest 

zgodne z naszymi celami   

negatywne (np. złość, smutek), zdarzenie wywołujące emocje nie jest zgodne  

z naszymi celami. 



 

 

 

KOMPETENCJE 

„Kompetencje, to wiedza, umiejętności oraz zachowania/postawa, 

pozwalające osiągać cele“ 

Kompetencje określane są jako zakres czyjejś wiedzy, umiejętności lub 

odpowiedzialności. Kompetencja jest złożoną, praktyczną i ważną umiejętnością 

wyższego rzędu, która dotyczy nie samego działania (systemu czynności), a przede 

wszystkim potrzebnej wszystkim dla rozwoju i życia zdolności danej osoby. 

Podział kompetencji: osobiste, społeczne, menadżerskie, specjalistyczne 

 

Kompetencja jest konstruktem czysto teoretycznym. Oznacza to, że nie może ona 

istnieć w oderwaniu od zachowań, które ją prezentują. Innymi słowy – nie można 

mówić o posiadaniu kompetencji bez odniesienia się do konkretnych zachowań, które 

są przejawem posiadania danej kompetencji bądź jej braku.  

Kompetencja jest połączeniem trzech elementów: 

1/ Wiedzy z danego zakresu – czyli „wiem co” 

2/ Umiejętności – czyli „umiem, potrafię, wiem jak” 

3/ Postawy / Zachowania – czyli „chcę, jestem gotów wykorzystać moją wiedzę  

    i umiejętności” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRZEKONANIA 

„Przekonania, to najsilniejsze determinanty jakości naszego życia”  

 

Przekonania, to wyobrażenia dotyczące tego, jak wygląda rzeczywistość. Często są 

uważane za prawdy, fakty życiowe, lecz nimi nie są. Są to tzw. myśli automatyczne,  

z których część może okazać się zupełnie nieprawdziwa, a wynikająca z „błędów 

poznawczych”.  

Przekonania mogą działać na naszą korzyć wtedy, kiedy pełnią rolę wspierającą, 

pozwalającą nam osiągnąć zamierzone cele, są wówczas przekonaniami 

uskrzydlającymi. Przekonania ograniczające blokują nasze działanie i powodują, 

że włączają się hamulce, przez które nie osiągamy zamierzonych celów. Źródłami 

przekonań są: 1/ wychowanie w rodzinie, szkole, 2/ modelowanie przez ważne dla 

nas osoby (rodzice, dziadkowie, przyjaciele, nauczyciele, znajomi), 3/ doświadczenia 

z przeszłości, 4/ doświadczenia osobiste, zawodowe, 5/ nasza wyobraźnia. 

Każde przekonanie determinuje nasze  zachowania i postrzeganie świata. Od naszych 

przekonań zależy to, w jaki sposób jesteśmy odbierani i postrzegani przez inne 

osoby. Mapa naszego życia uwarunkowana jest mapą naszych przekonań, to one 

decydują o wyborze ścieżki, kiedy stoisz przed dylematem, którędy pójść.  

Zmiana przekonań prowadzi do zmiany reguł postępowania i wzorców zachowań, 

czego konsekwencją są zmiany efektów naszych działań. Należy zmienić przymus 

(żądanie) na preferencję (chęć).   

Przykładowe techniki zmiany przekonań: 

 eksperyment behawioralny – doświadczenie i weryfikacja przekonań, 

prowadzące do wypracowania nowych działań, 

 metoda Kaizen – wprowadzanie zmian małymi krokami, 

 zmiana perspektywy – przyjmowanie i sprawdzanie innych przekonań 

dotyczących siebie i świata. 

 



 

 

 

Recenzja narzędzia 

 

 

METAMORFOZY ŚWIADOMOŚCI™ – zestaw 410 kart tematycznych, 

pogrupowanych w trzech obszarach: POTĘGA WARTOŚCI, SIŁA KOMPETENCJI, 

GŁĘBIA EMOCJI, BEZMIAR PRZEKONAŃ. Jest to zarazem inspirujące jak też 

praktyczne narzędzie, oferujące olbrzymią ilość możliwości do twórczego 

wykorzystania podczas pracy coachingowej, mentoringowej, trenerskiej, 

managerskiej, a także partnerskiej, rodzicielskiej i osobistej. Przy ich użyciu można 

pracować z klientami indywidualnie – wówczas karty stają się narzędziem do 

eksplorowania i pogłębiania samoświadomości oraz poszukiwania wewnętrznej 

spójności, co wspiera dokonywanie wyborów i planowanie działań w zgodzie ze sobą. 

W pracy zespołowej karty stają się platformą ułatwiającą komunikację, poszerzają 

perspektywę i mogą prowadzić poprzez lepsze zrozumienie intencji wszystkich 

członków grupy do prawdziwego porozumienia i współpracy.  

Karty wpierają rozwój emocjonalnych i intuicyjnych aspektów naszego umysłu, 

porządkują świat wewnętrznych dylematów oraz budują pełne zrozumienie znaczenia 

określeń dla najważniejszych sfer naszego życia jakimi są Wartości, Kompetencje,  

Emocje i Przekonania. 

Praca z kartami daje szansę na rozwojowe doświadczanie metamorfoz naszej 

świadomości. 

 

dr Lidia D. Czarkowska 

 

 

 

 



 

 

 

Cel wykreowania, opracowania i rozpowszechniania narzędzia: 

  

METAMORFOZY ŚWIADOMOŚCI™ 

CEL GŁÓWNY:  

 DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIEM I METODAMI PRACY COACHA, 

TRENERA 

 WSPARCIE I WZBOGACENIE NARZĘDZI PRACY COACHA, MENTORA, 

TRENERA 

 

CEL POŚREDNI: 

 SYSTEMATYZOWANIE SŁOWNICTWA W ZAKRESIE WARTOŚCI, 

KOMPETENCJI, EMOCJI, PRZEKONAŃ 

 WZBOGACENIE ZASOBU POJĘĆ DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI, 

KOMPETENCJI, EMOCJI, PRZEKONAŃ 

 DOSTARCZENIE NOWYCH NARZĘDZI PRACY COACHINGOWEJ, 

SZKOLENIOWEJ 

 UZUPEŁNIENIE ZESTAWU DO ĆWICZEŃ COACHINGOWYCH, 

SZKOLENIOWYCH 

 WSPARCIE ELEMENTÓW GIER I ZABAW ROZWOJOWYCH 

 

GRUPA DOCELOWA: 

Karty mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba pracy z wartościami, 

emocjami, kompetencjami i przekonaniami. Narzędzie szczególnie dedykowane jest 

dla poniższych dziedzin:  

coaching indywidualny, grupowy, zespołowy,   

mentoring indywidualny, grupowy,  

mediacje biznesowe, w organizacji, rodzinne,   

doradztwo, 



 

 

 

zarządzanie ludźmi,   

szkolenia, warsztaty,  

nauczanie dzieci i dorosłych,  

rozwój osobisty – praca indywidualna,   

gry i zabawy.  

  

UŻYTECZNOŚĆ KART: 

1. KOMUNIKOWANIE W OBSZARACH:    

> WARTOŚCI 

> KOMPETENCJI 

> EMOCJI  

> PRZEKONAŃ 

W KONTEKŚCIE: JEDNOSTKI, ZESPOŁU, ORGANIZACJI, RODZINY, GRUP 

SPOŁECZNYCH. 

2. EKSPLOROWANIE TERAŹNIEJSZOŚCI:  

ZMIANA PRZEKONAŃ 

WYZNACZANIE I MONITOROWANIE CELU 

MISTRZOSTWO 

INTUICJA 

CELOWOŚĆ 

WIZJA 

MISJA 

3. PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI: 

SŁUCHANIE 

ZADAWANIE PYTAŃ 

INTUICJA 

STAWIANIE WYZWAŃ  

ZROZUMIENIE 

WYJAŚNIANIE 



 

 

 

AKCEPTACJA 

ARTYKULACJA 

4. ŻYCIE ZGODNE Z PREZENTOWANYM MODELEM ŚWIATA: 

RÓWNOWAGA 

ZAUFANIE 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

5. WSPARCIE I UZUPEŁNIENIE W PRACY Z NARZĘDZIAMI 

    COACHINGOWYMI: 

 KOŁO ŻYCIA, WARTOŚCI, KOMPETENCJI, EMOCJI, PERSPEKTYW, 

ARCHETYPÓW 

 SIATKA KOMPETENCJI / CELÓW / PRZEKONAŃ / ZASOBÓW / 

MOTYWATORÓW / DZIAŁAŃ  

 OKREŚLANIE CELÓW 

WSZYSTKIE CELE, OPIERAJĄ SIĘ NA WYZNAWANYCH PRZEZ NAS     

WARTOŚCIACH! 

 METODA C5, ZADAWANIE PYTAŃ: 

 Co mogę ZACZĄĆ robić? 

 Co mogę PRZESTAĆ robić? 

 Czego mogę WIĘCEJ robić? 

 Czego mogę MNIEJ robić? 

 Co mogę INACZEJ robić? 

 

 METODA 5 Why? ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW DROGĄ DEDUKCJI.  

METODA TA POLEGA NA PIĘCIOKROTNYM PYTANIU „DLACZEGO?” 

PRZYKŁAD - PROBLEM: Podwładny nie wykonał zadania na czas 

1. DLACZEGO nie wykonałeś zadania na czas? 

2. DLACZEGO zadanie zajęło Ci więcej czasu? 

3. DLACZEGO wyszedłeś na spotkanie z klientem? 

4. DLACZEGO spotkanie z klientem było ważniejsze od wykonania zadania? 

5. DLACZEGO uległeś presji klienta? 



 

 

 

KONKLUZJA: PODWŁADNY MUSI NAUCZYĆ SIĘ OKREŚLAĆ PRIORYTETY W 

SWOJEJ PRACY 

 IDENTYFIKACJA I ZMIANA PRZEKONAŃ  

 P A W (POSSIBILITY, ABILITY, WORTHINES)  

JAK NIE SPRAWDZISZ, NIE BĘDZIESZ WIEDZIAŁ! 

 POZIOMY DIELTSA 

 PRZERAMOWANIA – ZMIANA KONTEKSTU, ZNACZENIA, PERSPEKTYWY 

 KOTWICE / SKOJARZENIA 

 ZARZĄDZANIE SOBĄ I OSOBISTĄ ENERGIĄ 

6. GRY I ZABAWY SZKOLENIOWE 

7. ĆWICZENIA WARSZTATOWE 

8. ZABAWA Z DZIEĆMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

”METAMORFOZY ŚWIADOMOŚCI™” 

Metamorfozy świadomości to kreowanie życia, codzienności i otaczającej Cię 

rzeczywistości  poprzez pryzmat wartości, emocji, kompetencji i przekonań.  

Zdobądź nową orbitę świadomości !!!  

Jak rozmawiasz z bliskimi Ci osobami o najważniejszych dla Was wartościach, 

którymi kierujecie się  w życiu? Opowiedz i wytłumacz Dziecku czym są wartości,  

jak je nazywać, jak o nich mówić. 

Jak często pytasz swojego Klienta, o emocje towarzyszące mu  w kreowaniu 

miejsca, w którym będzie spał, jadł, czytał książki, kochał? Zapytaj, jakie emocje ma 

budzić w  nim jego nowy dom? Zastanów się co twój Klient chce poczuć w sobie, 

kiedy zamieszka w nowym wnętrzu? 

Co powoduje, że  w kontaktach biznesowych starasz się działać zgodnie  

z zasadą win – win (wygrany – wygrany)? Jakie kompetencje są dla Ciebie ważne  

i niezbędne, byś mógł działać w myśl tej właśnie zasady? 

Od jak dawna zauważasz, że posiadane wspierające przekonania, ułatwiają 

podejmowanie kluczowych decyzji? Czy zmagasz się z tkwiącymi głeboko w Twojej 

świadomości przekonaniami, które powodują strach, obojetność, zniechecenie?  

Niech fundamentem Twojej samośwaidomości i podstawą działania będą 

niezmienne wartości, którymi kierujesz się w życiu. Do prezentowanych przez siebie 

wartości dołącz emocje, o które chcesz zadbać. Wykorzystaj siłę kompetencji, by żyć 

świadomie. Zmień towarzyszące Ci, ograniczające przekonania na te, które będą 

wspierać każdy aspekt Twojego życia. 

 

CENY 

CENA JEDNEJ TALII KART – 364,00 PLN/netto + 23% VAT 



 

 

 

 

Przykłady zastosowania narzędzia  Metamorfozy Świadomości™ 

 

1. Ćwiczenie z użyciem zestawu kart Metamorfozy Świadomości™ 

Ćwiczenie grupowe/zespołowe wprowadzające do pracy z narzędziem 

Metamorfozy Świadomości™ 

CEL ĆWICZENIA: 

1. Autoprezentacja 

2. Ekspozycja własnej osoby przed grupą 

3. Przedstawienie własnej osoby i otwarcie na innych uczestników 

4. Nadanie kierunku i jakości komunikacji w grupie 

5. Budowanie zaufania i akceptacji w grupie 

6. Okazywanie szacunku i zrozumienia dla przekonań, stylu bycia i komunikacji 

innych 

 

OPIS ĆWICZENIA: 

Uczestnicy losują karty, po jednej z każdej kategorii – Wartości, Emocje, 

Kompetencje, Przekonania. Prowadzący jako pierwszy przedstawia się grupie  

w kontekście wylosowanych przez siebie kart. Poprzez wylosowane karty, uczestnicy 

opowiadają o sobie na forum.  W trakcie opowiadania o sobie, uczestnik jest w roli 

Coachee a pozostałe osoby (słuchające wypowiedzi) są w roli Coacha. Coachowie 

zapisują jedną emocję, towarzyszącą im w trakcie słuchania wypowiedzi Coachee. 

Ćwiczenie pozwala doświadczyć i odkryć, co dzieje się w naszej świadomości, kiedy 

dzięki wylosowanym kartom tworzymy i prezentujemy opowieść  o sobie. 

Dodatkowym elementem ćwiczenia jest informacja zwrotna  w postaci wypisanych 

emocji, które pojawiły się w grupie przy wypowiedzi każdego z uczestników. 



 

 

 

 

 

EKSPONOWANE KOMPETENCJE: 

Współtworzenie relacji – budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Osoby w roli 

Coacha prezentują  umiejętność stworzenia bezpiecznego, wspomagającego 

środowiska, dzięki któremu rozwija się wzajemny szacunek i zaufanie.   

Obecność coachingowa – Coachowie korzystają z własnej intuicji i ufają wewnętrznej 

mądrości - podążają za nimi, okazują pewność podczas pracy z silnymi emocjami 

oraz potrafią kierować samym sobą, tak by nie dać się przytłoczyć i uwikłać  

w emocje klienta.   

Efektywne komunikowanie – aktywne słuchanie, uczestnicy w roli Coachów 

wsłuchują się w obawy, cele, wartości i przekonania osoby prezentującej w zakresie 

tego co jest, a co nie jest możliwe. 

 

2. Ćwiczenie z użyciem kart „Potęga Wartości™”   

Koło Wartości. Ćwiczenie w parach.  

CEL ĆWICZENIA: 

1. Używanie kart Potęga Wartości™ do stworzenia koła wartości 

2. Doskonalenie umiejętności zadawania pytań prowadzących do konkretnych 

rezultatów 

3. Wskazywanie innej perspektywy i jej poszerzanie poprzez pytania do sedna 

4. Identyfikowanie obszarów do pracy 

5. Wzmacnianie świadomości, że wartości są motywatorami wszelkich działań 

 

OPIS ĆWICZENIA: 

Uczestnicy uzgadniają ze sobą, kto na potrzeby ćwiczenia jest Coachem a kto 

Coachee. Coach zadaje otwarte pytania pozwalające Coachee wybrać z kart Potęga 



 

 

 

Wartości, najważniejsze dla niego (na TU i TERAZ) wartości. Coachee definiuje 

znaczenie wybranych wartości. Coach zadaje pytania do sedna, wspierając Coachee 

w określeniu na ile (w sakli od 1 do 10) wybrana wartość jest reprezentowana w jego 

życiu. Coachee poprzez kolejne, pogłębiające pytania Coacha, wskazuje wartość, 

która wzmocniona przez konkretne działania, może wpłynąć na podniesienie zakresu 

obecności innych wartości (wskazanych w kole) w jego życiu. W ten sposób Coachee 

wyznacza wartość – DŹWIGNIĘ. Coach poprzez dopytanie sprawdza na ile wybrana 

wartość – dźwignia, ma wpływ na transformujące zmiany w życiu Coachee. 

Końcowym etapem ćwiczenia jest dogłębne eksplorowanie pytaniami gotowości 

Coachee do projektowania konkretnych działań. Efektem końcowym ćwiczenia dla 

Coachee jest wypracowanie i zapisanie konkretnych kroków, które podejmie  

w aspekcie pracy nad wartością – DŹWIGNIĄ. Po około 50 minutach uczestnicy 

zamieniają się rolami. Między sesjami uczestnicy ćwiczenia mają 10 minut na zmianę 

ról i emocjonalny powrót do tu i teraz (warunki szkoleniowe). 

EKSPONOWANE KOMPETENCJE: 

Współtworzenie relacji, obecność Coachingowa – uczestnik w roli Coacha prezentuje 

zdolność bycia w pełni świadomym oraz tworzy spontaniczną relację z Klientem, 

stosuje styl, który jest zarówno otwarty, elastyczny, jak również daje poczucie 

pewności. Bezpośrednia komunikacja – Coach używa właściwego języka, który 

wyraża szacunek dla Klienta (np. bez zabarwień związanych z seksem, rasą, a także 

bez żargonu i języka technicznego), używa metafor i analogii aby zilustrować punkt 

widzenia lub naszkicować słowny obraz.   

Wspieranie procesu uczenia i osiągania rezultatów – Coach tworzy przestrzeń do 

budowania świadomości  – umiejętnie integruje i właściwie ocenia wiele 

różnych źródeł informacji oraz przedstawia interpretacje, które pomagają Klientowi 

poszerzać świadomość, a tym samym osiągnąć uzgodnione rezultaty.   

Efektywne komunikowanie, pytania sięgające sedna  – Coach wsłuchuje się 

w obawy, cele, wartości i przekonania Klienta w zakresie tego co jest, a co nie jest 

możliwe, rozpoznaje różnice w słowach, tonie głosu i języku ciała, zadaje pytania, 

które pobudzają odkrywanie, głębsze/dogłębne zrozumienie.   



 

 

 

Aktywne słuchanie – Coach rozumie i wyławia istotę tego, co Klient komunikuje oraz 

pomaga Klientowi dotrzeć do sedna zamiast wdawać się w długie szczegółowe opisy, 

zachęca, akceptuje, pogłębia i  wzmacnia wyrażane przez Klienta uczucia, 

spostrzeżenia/wyobrażenia, obawy, przekonania, propozycje itp.   

Planowanie i wytyczanie celów – Coach konsoliduje zebrane informacje i tworzy 

z Klientem plan coachingu oraz cele rozwojowe, które obejmują obawy i główne 

obszary nauki i rozwoju, tworzy plan, którego rezultaty są osiągalne, mierzalne, 

konkretne i mają określone docelowe daty. 

 

3. Ćwiczenie z użyciem kart „Głębia Emocji™” 

Kalambury Emocji. Ćwiczenie grupowe/zespołowe. 

CEL ĆWICZENIA: 

1. Zmiana perspektywy i różnorodność wyrażania emocji 

2. Umiejętność odczytywania emocji innych 

3. Doświadczenie pozawerbalnego komunikowania emocji 

4. Rozwój uważności i wrażliwości na nienazwane emocje innych 

 

OPIS ĆWICZENIA: 

Prowadzący zaprasza do gry: Kalambury Emocji. Celem jest uczenie się uważności  

i wrażliwości na nienazwane emocje. Każdy z uczestników z  kilkudziesięciu 

pozytywnych emocji znajdujących się w kartach Głębia Emocji™ losuje jedną emocję, 

którą prezentuje grupie przez 1 minutę, poprzez rysunek lub inną dowolną formę 

ekspresji pozawerbalnej. Zadaniem grupy jest jak najszybsze nazwanie 

prezentowanej emocji. W zależności od zaangażowania, prowadzący proponuje 1 lub 

2 rundy gry. Ćwiczenie kończy się wymianą spostrzeżeń, jak ważna jest umiejętność 

odczytywania emocji innych. 

 



 

 

 

 

EKSPONOWANE KOMPETENCJE: 

Współtworzenie relacji, obecność coachingowa – uczestnicy prezentują zdolność 

bycia w pełni świadomymi oraz zdolność tworzenia spontanicznej wzajemnej relacji, 

stosują styl, który jest zarówno otwarty, elastyczny, jak również daje poczucie 

pewności. Doskonalą umiejętność bycia obecnym i elastycznym. Efektywnie 

wykorzystują humor aby stworzyć odpowiedni nastrój i energię do pracy.   

Efektywne komunikowanie, aktywne słuchanie – doskonalą umiejętność całkowitego 

skupienia się na tym, czego nie mówi prezentujący emocje, w celu zrozumienia 

pozawerbalnego przekazu. Rozpoznają język ciała. 

 

4. Ćwiczenie z użyciem kart „Siła Kompetencji™” 

Siatka kompetencji. Ćwiczenie indywidualne.  

CEL ĆWICZENIA: 

1. Umiejętność identyfikowania  własnych kompetencji 

2. Umiejętność rozpoznawania kompetencji innych 

3. Umiejętne przekazywanie informacji zwrotnej w kontekście kompetencji 

4. Materiał do pracy nad pogłębianiem  rozwoju własnych i potrzebnych mi 

kompetencji 

5. Ćwiczenie umiejętności komunikowania kompetencji wprost 

 

OPIS ĆWICZENIA: 

Prowadzący prosi, aby każdy z uczestników, zgodnie ze swoją wiedzą i intuicją 

dotyczącymi własnej osoby, wypełnił poniższą siatkę, wpisując w odpowiednie pole 

jak najwięcej wybranych kompetencji z kart SIŁA KOMPETENCJI™.   

Siatkę kompetencji uczestnicy wypełniają zgodnie z poniższymi wskazówkami: 



 

 

 

Pole nr 1 – kompetencje, wykazywane w działaniu, których jestem świadomy 

Pole nr 2 – nieposiadane kompetencje, których jestem świadomy 

Pole nr 3 – kompetencje, których nie byłem do tej pory świadomy  

Pole nr 4 – nieposiadane i nieuświadomione kompetencje. Pole nie może być 

wypełnione! Służy do pokazania obszaru, który istnieje ale nie jest elementem 

naszych celów. 

Ćwiczenie ma na celu wykazanie, że każdy z nas posiada ogólną wiedzę dotyczącą 

własnych kompetencji i nie mamy kłopotu z ich poprawną, świadomą identyfikacją. 

Ponadto, ćwiczenie ma na celu wyłonienie nieuświadomionych dotychczas 

kompetencji, które wykazujemy w działaniu, które są nam komunikowane przez 

innych ale do tej pory, nie były przez nas nazwane i w pełni uświadomione. Pola nr 2 

i 3, są w tym ćwiczeniu najważniejszymi obszarami odkrywania własnego potencjału 

w obszarze kompetencji.  

Po wpisaniu kompetencji w pola 2 i 3, uczestnicy otrzymują materiał do dalszej pracy  

w zakresie pogłębiania i rozwijania swoich kompetencji. Ostatnim elementem 

ćwiczenia jest praca wspólna, dotycząca kompetencji z pola nr 3.   

Każdy z uczestników otrzymuje kartkę z własnym imieniem, którą przekazuje kolejno 

wszystkim uczestnikom w celu zebrania informacji na temat własnych kompetencji, 

zauważonych przez innych, których sam sobie nie uświadomił a posiada je i wykazuje  

w działaniu. Uczestnicy przy wypisywaniu kompetencji posiłkują się kartami Siła 

Kompetencji™, co optymalizuje ich działanie w tym zakresie. Ćwiczenie kończy krótka 

dyskusja w grupie, dotycząca pracy z kompetencjami. Każdy z uczestników ma 

możliwość weryfikacji powstałej w wyniku ćwiczenia listy kompetencji, ma możliwość 

dopytania o wpisane przez innych uczestników kompetencje, co pozwala na głęboką  

i wewnętrzną analizę oraz przygotowanie do ewentualnej dalszej pracy, np. sesji 

coachingowej. 

 

 



 

 

 

 

 

SIATKA KOMPETENCJI 

 

 

1. 

WIEM – MAM 

ZASOBY 

ŚWIADOMA KOMPETENCJA 

JAWNE / UŚWIADOMIONE 

 

3. 

NIE WIEM – MAM 

DO ZAŁATWIENIA 

NIEJAWNE / NIEUŚWIADOMIONE 

 

2. 

WIEM – NIE MAM 

MOTYWATORY 

JAWNE / UŚWIADOMIONE 

 

 

4. 

NIE WIEM – NIE MAM 

OBAWY 

NIEJAWNE / NIEUŚWIADOMIONE 

 

 

 

 



 

 

 

 

EKSPONOWANE KOMPETENCJE: 

Efektywne komunikowanie, aktywne słuchanie – uczestnicy prezentują umiejętność 

całkowitego skupienia się na tym, co mówią a czego nie mówią inni, w celu 

zrozumienia znaczenia słów w  kontekście pragnień oraz w  celu 

wspomagania  autoekspresji.    

Bezpośrednia komunikacja  – Coachowie/Uczestnicy prezentują umiejętność 

efektywnej komunikacji podczas dyskusji oraz stosowania języka, który ma na nich 

najsilniejszy pozytywny wpływ. Rozmowa toczy się w sposób jasny, zrozumiały 

i bezpośredni oraz zawiera informację zwrotną. Uczestnicy przeformułowują 

i wzmacniają komunikaty, aby pomóc sobie wzajemnie spojrzeć z innej perspektywy 

na to, czego chcą lub czego nie są pewni.  

 

5. Ćwiczenie z użyciem kart „Bezmiar Przekonań™” 

Zmiana przekonań  jako sposób na zmianę zachowań.  

Dowodowe potwierdzanie istnienia wspierających przekonań.   

Ćwiczenie w parach  

CEL ĆWICZENIA: 

1. Umiejętność identyfikowania i nazywania przekonań ograniczających 

2. Dochodzenie do miejsca wątpliwości, czy ograniczające przekonania  

są prawdziwe 

3. Praca z użyciem zestawu kart Bezmiar Przekonań™ 

4. Umiejętność zadawania konkretnych pytań prowadzących do procesu zmiany 

5. Doskonalenie technik pracy coachingowej w kontekście ograniczających 

przekonań 

 

 



 

 

 

 

OPIS ĆWICZENIA: 

Uczestnicy dobierają się w pary i uzgadniają między sobą, kto na potrzeby 

ćwiczenia będzie Coachem/osobą prowadzącą ćwiczenie, a kto będzie Coachee - 

osobą pracującą z własnym ograniczającym przekonaniem. Osoba prowadząca prosi 

Coachee o postępowanie zgodne z poniższymi punktami. 

1. Zapisz jedno ograniczające przekonanie dotyczące Twojej osoby, które 

przeszkadza Ci w osiągnięciu ważnych dla Ciebie celów. Wypowiedz  

to przekonanie. 

2. Osoba prowadząca zadaje pytanie - Jakie negatywne konsekwencje wynikają  

z wiary w to przekonanie? Zastanów się i zapisz je. Opowiedz mi o tym,  

co zostało przez Ciebie zapisane. 

3. Osoba prowadząca zadaje pytanie - Na ile wiara w wypowiedziane przez 

Ciebie ograniczające przekonanie, przynosi Ci nieuświadomione dotychczas 

korzyści? Jeżeli posiadasz takie korzyści, to czy z całą pewnością chcesz 

zmiany tego przekonania?  

 

Uwaga: Jeżeli osoba pracująca z przekonaniem dochodzi do wniosku,  

że uświadomione w trakcie odpowiedzi na pytanie korzyści są dla niej ważne  

i nie chce z nich rezygnować, oznacza to, że należy zmienić przekonanie 

ograniczające, z którym pracujecie. Jeżeli osoba pracująca z przekonaniem  

nie znajduje korzyści z jego posiadania lub  mimo świadomości korzyści,  

chce pracować nad zmianą przekonania, możecie kontynuować pracę. 

 

 

4. Osoba prowadząca ćwiczenie, prosi Coachee o wybranie z zestawu kart  

Bezmiar Przekonań™, możliwie dużo przekonań wspierających, które pozwolą 

zniwelować przekonanie ograniczające. 



 

 

 

5. Po dokonaniu wyboru, Cochee przekreśla zapisane ograniczające przekonanie  

i kładzie na nim wybrane karty z przekonaniami wspierającymi. Krótko 

uzasadnia prowadzącemu wybór kart. 

6. Osoba prowadząca ćwiczenie zadaje pytanie – Jakie pozytywne dla Ciebie 

konsekwencje będzie mieć wiara  w nowe wybrane przekonania wspierające?  

Pytania pogłębiające: Jak będziesz się czuć? Co się zmieni?   

Zastanów się i zapisz odpowiedzi na postawione pytania.  

7. Osoba prowadząca ćwiczenie prosi Coachee aby Ten wyobraził sobie,  

jak zachowywałaby się osoba/co by robiła, która ma wskazane przez niego 

wspierające przekonania. Coachee ma wypisać trzy takie 

działania/zachowania. 

8. Osoba prowadząca ćwiczenie prosi Coachee aby Ten zobaczył siebie  

w przyszłości, wykonującego takie waśnie działania i usłyszał siebie pewnie 

wypowiadającego nowe przekonania wspierające, wynikające z każdego z tych 

działań. Pytanie do Coachee – Jakie są konsekwencje takich działań?  

Zastanów się i zapisz je.  

9. Zapisane działania i ich konsekwencje to dowody potwierdzające 

prawdziwość nowych wspierających przekonań. Są dla Cochee końcowym 

rezultatem przeprowadzonego ćwiczenia i listą wspierającą w przyszłości 

ćwiczone i potwierdzane w działaniu nowe przekonania. Jest to baza do 

dalszej indywidualnej pracy nad procesem zmiany przekonania 

ograniczającego w przekonanie wspierające.  

 

EKSPONOWANE KOMPETENCJE: 

Współtworzenie relacji, obecność coachingowa – uczestnicy prezentują zdolność 

bycia w pełni świadomymi oraz zdolność tworzenia spontanicznej wzajemnej relacji, 

stosują styl, który jest zarówno otwarty, elastyczny jak również daje poczucie 

pewności. Doskonalą umiejętność bycia obecnym i elastycznym. Efektywnie 

wykorzystują  humor aby stworzyć odpowiedni nastrój i energię do pracy.   

Efektywne komunikowanie, aktywne słuchanie –  Coach doskonali umiejętność 



 

 

 

całkowitego skupienia się na tym, czego nie mówi prezentujący emocje, w celu 

zrozumienia pozawerbalnego przekazu. Rozpoznaje język ciała.  

Współtworzenie relacji, obecność coachingowa – uczestnik w roli Coacha prezentuje 

zdolność bycia w pełni świadomym oraz tworzy spontaniczną relację z Klientem, 

stosuje styl, który jest zarówno otwarty, elastyczny, jak również daje poczucie 

pewności. Bezpośrednia komunikacja – Coach używa właściwego języka, który 

wyraża szacunek dla Klienta (np. bez zabarwień związanych z seksem, rasą, a także 

bez żargonu i języka technicznego), używa metafor i analogii aby zilustrować punkt 

widzenia lub naszkicować słowny obraz.   

Wspieranie procesu uczenia i osiągania rezultatów – Coach tworzy przestrzeń  

do budowania świadomości  – umiejętnie integruje i właściwie ocenia wiele 

różnych źródeł informacji oraz przedstawia interpretacje, które pomagają Klientowi 

poszerzać świadomość, a tym samym osiągnąć uzgodnione rezultaty.   

Efektywne komunikowanie, pytania sięgające sedna  – coach wsłuchuje się w obawy, 

cele, wartości i przekonania Klienta w zakresie tego co jest, a co nie jest możliwe, 

rozpoznaje różnice w słowach, tonie głosu i  języku ciała, zadaje pytania, które 

pobudzają odkrywanie, głębsze/dogłębne zrozumienie.   

 

 

Przedstawione ćwiczenia są przykładami nieograniczonych 

możliwości pracy z narzędziem  

METAMORFOZY ŚWIADOMOŚCI™. 
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