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Artykuł opublikowany w książce „Coaching jako klucz do wewnętrznej motywacji”, red. L. Czarkowska, Poltext 2017 

 

Wzmacnianie motywacji w procesie coachingu poprzez zwiększanie świadomości preferencji 

behawioralnych.  

 

Abstrakt:  

Ponieważ mózg i jego funkcje są obecnie coraz częściej badane w kontekście rozwoju osobistego 

i organizacyjnego, daje to możliwość obserwowania niezwykłych i zaskakujących odkryć. Wiele 

wyników współczesnych badań tego obszaru posiada znaczącą wartość praktyczną, zarówno dla 

świata nauki, jak i biznesu. Na ich podstawie opracowywane są innowacyjne i wszechstronne 

narzędzia, które są już wykorzystywane przez wiele organizacji między innymi w procesach 

rekrutacji, zarządzania zmianą, a także sprzedaży i zakupów. Mając na względzie ponadprzeciętne 

wyniki osiągane dzięki takim rozwiązaniom, można zaobserwować także duże zainteresowanie nimi 

w środowisku coachów, którzy wprowadzają narzędzia neuronauki do swoich działań. Chociaż 

pełne spektrum możliwości mózgu wciąż pozostaje niezbadane, obecnie posiadamy o wiele 

bogatszą wiedzę w zakresie wykorzystywania odkryć neuronauki w procesie coachingu,                        

a w szczególności w obszarze zwiększania poziomu świadomości i motywacji do zmiany. Jednym 

z głównych zadań neuronauki jest objaśnianie zachowań ludzkich w kontekście funkcjonowania 

mózgu: w jaki sposób mózg zarządza miliardami swoich komórek nerwowych, by wygenerować 

dane zachowanie i jaki wpływ ma na to nasze otoczenie. Będąc bardziej świadomym procesu 

powstawania zachowań ludzkich, a zwłaszcza naszych własnych wzorców behawioralnych, 

zyskujemy nowe możliwości zwiększania efektywności procesu coachingu zarówno od strony 

warsztatu coacha, jak również od strony wzmacniania zaangażowania ze strony Klienta. Z tego 

względu niniejszy artykuł obejmuje kwestie związane z podnoszeniem poziomu osiągnięć 

w procesie coachingu poprzez wzrost świadomości preferencji i wzorców behawioralnych.   

Słowa kluczowe: coaching, motywacja, świadomość, neuronauka, proces 

 

Title: Enhancing motivation in the coaching process through increasing the awareness of 

behavioural preferences.  

As the brain and its functions are nowadays increasingly studied in the context of personal and 

organizational development, remarkable insights are being uncovered. Some of the things we’ve 
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learned have great practical value both for science, and for business. New, very comprehensive tools 

are being developed and some businesses have started using neuroscience in such areas as 

recruitment, change management or buying and selling processes. Bearing in mind the outstanding 

results of neuroscience based tools, there is currently a great buzz of excitement among coaches who 

introduce neuroscience findings into their practice. Although the full extent of the brain’s 

capabilities is still undetermined, we now have got much more knowledge how we can use the brain-

based findings for the coaching process, and especially to increase awareness and motivation to 

change. One of the key roles of neuroscience is to explain behaviour in terms of the activities of the 

brain: how it marshals its billions of individual nerve cells to produce behaviour, and what is the 

impact of environment on this process. Being aware of human’s behaviours, and especially our own 

behavioural patterns, gives us a huge advantage to enhance coaching process, facilitate it better as 

a coach, as well as increase the level of Client’s commitment. Therefore, this article covers the issue 

of increasing the effectiveness of the coaching process through rising awareness of behavioural 

preferences and patterns.  

Key words: coaching, motivation, awareness, neuroscience, process 

 

Wstęp 

Coaching jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin 

wspierających rozwój ludzi i zespołów, zarówno w środowisku pracy, jak i w sferze 

pozazawodowej. Wzrasta także liczba, zakres i złożoność badań prowadzonych w obszarze 

coachingu, z których wiele koncentruje się wokół najbardziej istotnych czynników wpływających 

na skuteczność i efektywność procesu pracy z klientami. 

Niniejszy artykuł poświęcony jest w szczególności jednemu z tych czynników, którym jest 

umiejętne wzbudzanie samoświadomości klienta procesu coachingu przy wykorzystaniu 

nowoczesnych narzędzi analizy preferencji behawioralnych, opartych na neuronauce.                          

Na przykładach zaczerpniętych z własnej praktyki zawodowej, zostaną wskazane możliwości 

wykorzystania takich narzędzi w relacji coachingowej, a także określone korzyści z ich stosowania 

- zarówno w zakresie podnoszenia poziomu samoświadomości klienta, jak również wzbogacania 

warsztatu i profesjonalnej wiedzy coacha.   
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Czynniki wpływające na sukces procesu coachingu 

Coaching rozwinął się najpierw w latach 60. ubiegłego stulecia w dziedzinie sportu, 

następnie w latach 70. i 80. został zaimplementowany do biznesu, aż w końcu, począwszy od lat 90. 

znalazł swoje wykorzystanie także w obszarach rozwoju zawodowego i osobistego (Bresser& 

Wilson, 2010: 9-26). Można zatem powiedzieć, że to wciąż jeszcze „młoda”, ale dynamicznie 

rozwijająca się dyscyplina. Warto dodać w tym miejscu, że jako formuła postępowania, coaching 

opiera się na metodach Sokratesa, który jako pierwszy dostrzegł istotność zadawania właściwych 

pytań i wdrożył do swojej praktyki metodę dialektyczną, prowadzącą do rozwoju umiejętności 

krytycznego myślenia. Zatem, choć sama dyscyplina jest młoda, to korzenie coachingu sięgają aż 

do starożytności. W czasach współczesnych praktyki coachingowe notują systematyczny wzrost - 

w 2006 roku przychody z coachingu zostały oszacowane na wielkość około 2 bilionów dolarów 

(Fillery-Travis& Lane, 2006: 23-36), natomiast 10 lat później, tylko w samych USA, ten przychód 

wzrósł do 11 bilionów dolarów, zaś na rynku istniało ponad 50 tysięcy firm świadczących takie 

usługi1. Ten dynamiczny wzrost świadczy o skuteczności działań podejmowanych przez 

profesjonalnych coachów, dzięki którym klienci osiągają sukcesy zawodowe i prywatne (Grant, 

2005: 1-12). 

Coaching jest atrakcyjny dla klientów procesu, bo koncentruje się na inspirujących celach    

i na tym, co dobrego ich spotka, gdy tylko rozpoczną proces zmiany. Zmiany, która uczyni ich 

szczęśliwymi i spełnionymi. Dlatego klienci chętnie poddają się „zbawiennemu” wpływowi relacji 

coachingowej, która ma im w tej zmianie pomóc. Chociaż nikomu jak dotąd nie udało się 

jednoznacznie zdefiniować szczęścia, to najogólniej mówiąc można je określić jako pogodzenie 

wewnętrznych i zewnętrznych wyzwań człowieka, czyli sprawienie, aby nasze życie było 

przyjemne, ale jednocześnie - by miało sens. Bardziej obrazowo można to pojmować jako wspięcie 

się na sam szczyt piramidy Maslowa i pozostanie tam na dłużej. Przyjmując takie założenie można 

stwierdzić, że szczęście przynosi nam zajmowanie się w życiu rzeczami, które nas cieszą, które 

lubimy i jednocześnie – wychodzenie z tym dobrem do innych.  

W zidentyfikowaniu tkwiącego w nas potencjału do czynienia rzeczy wielkich, jak również 

tych trochę mniejszych, ale bardzo ważnych dla nas i innych, pomocą służy nam właśnie coach, 

który – co ciekawe, w tym procesie może korzystać nie tylko z odkryć psychologii,                                

ale i współczesnej neuronauki. Jedną z prawd neuronauki, powszechnie znaną w środowisku 

coachów, jest na przykład to, że prezentując pozytywną postawę przyciągamy ludzi myślących 

 
1 IBIS World, 2015, Business Coaching in the US, NAICS 61143; http://www.ibisworld.com/industry/default.asp 

x?indid=1533 (dostęp z dnia 08/01/2016). 
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podobnie i zwiększamy szansę na powodzenie naszych działań, koncentrując się na wydarzeniach 

pozytywnych i na szansach płynących z otoczenia. Biorąc to pod uwagę możemy stwierdzić,             

że nasza rzetelna i systematyczna praca w procesie coachingu wiąże się z dużymi perspektywami 

na spełnienie i sukces. Aby jednak owe perspektywy stały się rzeczywistością, warto przeanalizować 

te czynniki, które mają największy wpływ na powodzenie procesu coachingu i zastanowić się,         

jak wykorzystać je w największym możliwym stopniu. Takimi czynnikami są przede wszystkim: 

postawa coacha wobec klienta, jakość relacji coachingowej oraz poziom samoświadomości 

klienta. W niniejszej pracy skoncentruję się przede wszystkim na trzecim z wymienionych 

czynników, czyli na wzbudzaniu samoświadomości klienta, w odniesieniu do najnowszych odkryć 

neuronauki i opartych na nich narzędziach, wykorzystywanych przez coachów. Korzystając                 

z przykładów zaczerpniętych z własnej praktyki zawodowej wykażę, że: 

wykorzystywanie w procesie coachingu narzędzi analizy behawioralnej opartych na 

neuronauce w pozytywny sposób wpływa na podnoszenie świadomości klienta w procesie 

coachingu i tym samym podnosi poziom jego skuteczności.  

Bardzo istotna dla powodzenia procesu coachingu jest postawa coacha wobec klienta, 

prowadząca dopostrzegania go jako jednostkę pełną potencjału i możliwości. Coach przychodzi      

na każdą sesję z przekonaniem, że klient albo już posiada potrzebne do osiągnięcia pożądanego celu 

umiejętności i zasoby, albo też posiada zdolność rozwoju tych umiejętności, które są mu do tego 

potrzebne. Klienci są zatem uznawani przez coachów za „ekspertów w ich własnym życiu” (Irwin 

&Morrow, 2015: 29-38; Kimsey-House, Sandahl&Whitworth, 2011; Newnham-Kanas, Morrow& 

Irwin, 2010: 27-48), którzy wiedzą co dla nich jest najlepsze i są zdolni sami odnaleźć odpowiedzi 

na pytania dotyczące ich życia. W związku z tym, wobec każdego problemu, naprzeciw którego 

stają, mogą oni wygenerować długą listę świetnych rozwiązań (Ellis, 1998). Coaching jest zatem 

interwencją nakierowaną przede wszystkim na inspirowanie zmian poprzez tworzenie nowych 

możliwości do nauki dla klienta (Starr, 2003). Ta nauka ma swój początek w dostrzeganiu                       

i określaniu tego, co w człowieku jest najlepsze, odkrywaniu jego silnych stron i wykorzystywaniu 

ich jako fundamentu do dalszego rozwoju (Martin, Oades&Caputi, 2012: 185-193). W związku 

z tym, literatura proponuje zestaw cech oraz umiejętności charakteryzujących dobrego coacha, 

w nawiązaniu do tego w jaki sposób ma on prowadzić sesje i jakimi treściami powinny być one 

wypełnione. Są to takie cechy, jak: otwartość na nowe pomysły, tworzenie pozytywnej, wspierającej 

atmosfery, wzmacnianie klienta, zapewnianie obiektywnej, wyważonej informacji zwrotnej, 

okazywanie osobistego zainteresowania i zaangażowania, pomoc w ustalaniu jasnych celów oraz 

tworzenie zaufania i zażyłości z klientem(Barry, 1994: 24-26; Popper &Lipshitz, 1992: 15-18; 

Stober, Wildflower& Drake, 2006: 1-7).  
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Rozpatrując kwestie związane ze skutecznością procesu coachingu oraz czynnikami, które 

na nią wpływają, warto mieć na uwadze także kształtowanie się relacji między coachem, a klientem. 

Wiele publikacji dotyczących coachingu koncentruje się na tworzeniu relacji coachingowej 

i przestrzeni do przemyśleń. Na przykład, wyniki badań, które prezentuje w swoim artykule de Haan 

(2016: 19-22) wskazują na to, że relacja coachingowa oparta na zaufaniu, dająca klientowi 

przestrzeń do odkrywania prawdziwego ja, w największym stopniu wpływa na pozytywne efekty 

coachingu. Zaufanie i pozytywna relacja z coachem daje możliwość szczerych przemyśleń 

i wypowiedzi, a tylko takie podejście pozwala na budowanie samoświadomości i przez to dążenie 

do prawdziwych, czyli zgodnych z wartościami klienta, celów. W bezpiecznym środowisku może 

on otworzyć się bez obaw, że zostanie osądzony, co tworzy nieograniczoną przestrzeń do rozwoju. 

Aby rozwijać w ludziach to, co jest w nich najlepsze, niezbędna jest ich świadomość sytuacji, 

w jakiej się znajdują, a także świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, cech osobowych 

oraz preferowanych wzorców postępowania. Biorąc to pod uwagę, M. Psiloutsikou (2016: 49) 

zaproponowała następującą, nieco odmienną od najczęściej spotykanych, definicję coachingu: jest 

to proces uznawania osobistych ograniczeń i uprzedzeń, jak również wzorców zachowań w celu 

dokonywania świadomych wyborów i decyzji odnośnie strategii działania, która doprowadzi            

do pożądanych celów. Definicja ta mówi o tym, że poprzez rozwój samoświadomości człowiek 

otwiera się na możliwości pozbycia się zakorzenionych w nim dysfunkcjonalnych nawyków, takich 

jak na przykład osądzanie innych na podstawie niewielkich zasobów wiedzy. Człowiek wolny         

od takich nawyków myśli inaczej, bardziej kreatywnie i zaczyna podejmować działania, o których 

wcześniej tylko marzył (Flanagan, 2016: 33). Samoświadomość pobudza także pomysłowość              

i gotowość na próbowanie nowych rzeczy, a także daje niezbędną pewność siebie, aby wprowadzać 

zmiany. Będąc bardziej świadomi siebie, lepiej rozumiemy także ludzi, z którymi żyjemy czy 

pracujemy. J. Flanagan (2016: 44) pisze: wiara w siebie dodaje ludziom motywacji, aby osiągnąć 

pełnię możliwości, samorozwój przydaje im sposobów, natomiast samoświadomość stanowi 

podstawę tych dwóch.  

Jak podkreśla J. Whitmore (2009), samoświadomość jest kluczowym czynnikiem 

skuteczności coachingu, ponieważ umożliwia klientowi spojrzenie na siebie w szerszym kontekście 

i otwarcie się na nowe możliwości działania. Podobnie twierdzą Allan i Whybrow (2008: 137) 

wykorzystujące metodę Gestalt w coachingu. Autorki stoją na stanowisku, że samoświadomość 

wzmacnia odpowiedzialność klienta za własne działania, który staje się w pełni sobą i angażuje cały 

dostępny potencjał. Coach ma zatem za zadanie wspierać klienta w odkrywaniu otaczającego go 

świata w taki sposób, aby ukazywać mu szerokie możliwości i różnorodność opcji działania oraz 

maksymalizować jego zdolność do wykorzystania własnych możliwości. To właśnie dlatego coach 
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jest odpowiedzialny za tworzenie klimatu zaufania i otwartości w czasie sesji oraz za 

koncentrowanie się w pełni na kliencie, aby umożliwić mu odkrywanie siebie i zwiększanie 

poziomu samoświadomości(Czarkowska, 2011: 7).  

Coach potrafi wzbudzić samoświadomość klienta i wzmacniać ją poprzez zadawanie 

odpowiednich, często kwestionujących pytań. Podobne pytania rodzą się w nas samych,                    

gdy spotykamy innych ludzi, w różnych kontekstach, kulturach albo o innych niż nasz 

światopoglądach. Mamy dzięki temu możliwość bardziej precyzyjnego określenia siebie, swoich 

potrzeb, jak również lepszego rozumienia otaczającego nas świata (Oleś & Oleś, 2016: 71). Nie od 

dziś wiemy, że spotkania wzbogacają nas o nowe doświadczenia i wiedzę – tę o otaczającym nas 

świecie, ale także tę o nas samych. Warto więc zadbać o to, by systematycznie spotykać się z kimś 

lub czymś nowym, co nas samych konfrontuje. Istnieją takie momenty w życiu lub takie sytuacje, 

w których zapominamy się spotkać nawet ze samym sobą, właśnie w obawie o negatywny wynik 

konfrontacji w zaistniałej sytuacji. Coaching daje możliwość takiego spotkania się z samym sobą, 

przy czym coach jest naszym „lustrem” (Czarkowska, 2011), w którym bardzo wyraźnie widać tak 

potencjał, jak i deficyty. Dlatego nie wszyscy decydują się na coaching, a niektórzy rezygnują           

w trakcie procesu, gdy zdadzą sobie sprawę, że czeka ich ciężka praca. W trakcie sesji coachingu 

lustro pokazuje wszystko bardzo wyraźnie i szybko przychodzi moment weryfikacji wyobrażeń 

i rzeczywistości. Wypowiedzenie pewnych ukrytych dotąd rzeczy na głos i zapisanie ich na papierze 

zobowiązuje do działania. Szczęśliwie, nie pozostajemy z tym całkiem sami. Coach stanowi bowiem 

wsparcie także w budowaniu możliwych opcji i strategii oraz planowaniu konkretnych działań.  

 

Samoświadomość a neuronauka 

Jak już wspomniano, podnoszenie poziomu samoświadomości w procesie coachingu opiera 

się przede wszystkim na odpowiednio dobranych pytaniach coachingowych, ale również                     

na ćwiczeniach rozwojowych, czy nowoczesnych narzędziach opartych na psychologii oraz 

neuronauce. Ta ostatnia stanowi obszar szczególnego zainteresowania zarówno sfery biznesu,          

ze względu na ponadprzeciętne wyniki osiągane dzięki wykorzystaniu jej odkryć. Obecnie coraz 

większa liczba firm stosuje narzędzia i systemy oparte na neuronauce, pogłębiając i wykorzystując 

wiedzę o tym, w jaki sposób mózg jest zaangażowany na przykład w procesy zakupu czy sprzedaży. 

Współczesne organizacje chętnie także korzystają z odkryć neuronaukowców wspierając procesy 

rekrutacji pracowników, zarządzania talentami, budowania nowoczesnego przywództwa,                 

czy tworzenia zwycięskich zespołów. Nie inaczej jest w obszarze coachingu – coraz większa liczba 

coachów wykorzystuje wiedzę na temat mózgu w swojej praktyce. Obecnie efekty badania 
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możliwości rozwojowych i funkcjonalnych mózgu wykraczają daleko poza wcześniejsze 

wyobrażenia i wiadomo już także, że w praktyce mózg jest znacznie bardziej skomplikowany niż 

„superkomputer”. Jest on najlepiej zorganizowanym, najbardziej elastycznym i najbardziej 

funkcjonalnym tworem we wszechświecie, a jego pełne możliwości są praktycznie nieograniczone. 

Współcześnie naukowcy właściwie każdego dnia odkrywają coś nowego w tym zakresie. A jeszcze 

do niedawna świat podzielony był na dwie grupy osób, reprezentujących bardzo różne poglądy. 

Jedni twierdzili, że pewne umiejętności, jak na przykład zdolność do przewodzenia innym,                 

są wrodzone i nie da się ich nauczyć, inni że przy wystarczającym poziomie motywacji można 

nauczyć się praktycznie wszystkiego. Ten drugi pogląd zyskał potwierdzenie w wynikach badań 

neurologów, potwierdzając założenie neuroplastyczności ludzkiego mózgu (Susing, 2016: 15), które 

mówi o tym, że mózg człowieka nigdy nie traci możliwości do rozwijania się na bazie nowych 

doświadczeń. To stanowi dodatkowy bodziec do rozwoju, jak również do zgłębiania tajemnicy 

funkcjonowania mózgu. Coraz lepiej poznając mózg, zwiększamy także możliwości kontroli jego 

potencjału. 

 Prof. J. Ratey (2002: 14-16) w swojej książce A User’s Guide to the Brain, odkrywając 

przed czytelnikami zawiłości budowy i funkcjonowania mózgu, opowiada historię pewnej 

autystycznej uczonej o wysoce nadaktywnym układzie nerwowym, która już w wieku niemowlęcym 

wykazywała awersję do dotyku ludzkiego i bliskiego kontaktu, wyrywając się z ramion matki              

i reagując atakami furii. Ogrom bodźców docierających do niej w momencie kontaktu z drugim 

człowiekiem wywoływał ogromne pobudzenie, a nawet agresję. Takie reakcje nie mieściły się           

w konwencji stosunków społecznych więc miała kłopoty w szkole i kontakcie z rówieśnikami. 

Jednak stopniowo, lepiej poznając siebie i wykonując samodzielnie zaprojektowane ćwiczenia, 

wypracowała nowe wzorce percepcji i reakcji na bodźce, które umożliwiły jej funkcjonowanie           

w społeczeństwie. Udało jej się zdobyć tytuł doktora i do tej pory publikuje oraz popularyzuje 

wiedzę na temat autyzmu. Choć jej mózg miał (i nadal ma) daleko idącą dysfunkcję sama 

wypracowała wzorce zachowania umożliwiające jej pracę i funkcjonowanie w społeczeństwie. 

Obecnie nawet prowadzi wykłady dla szerokich gremiów. W praktyce, kobieta ta dokonała czegoś, 

co biorąc pod uwagę kondycję jej mózgu zdawało się być nie do wykonania, co bez wątpienia 

świadczy na rzecz zjawiska neuroplastyczności mózgu.  

Mózg jest źródłem wszelkich naszych zachowań. Wszystko co wiemy o otaczającym 

świecie, włącznie z tym, co wiemy o funkcjonowaniu naszego organizmu, pochodzi z mózgu. 

Przetwarza on wszystkie dostępne informacje wokół nas, a następnie dobiera odpowiednie reakcje, 

czyli zachowania. Jednym z kluczowych zadań neuronauki jest wyjaśnienie tego, w jaki sposób 

ludzkie zachowanie powiązane jest z funkcjonowaniem mózgu. Mówiąc wprost - neuronauka 
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pomaga nam zrozumieć dlaczego my albo inni ludzie zachowują się w określony sposób                       

w konkretnych sytuacjach oraz jak możemy dostosowywać nasze zachowanie do potrzeb innych, 

osiągając w ten sposób pożądane cele. Warto przypomnieć, że każdy człowiek posiada własny 

sposób postrzegania świata i reagowania - poprzez zachowania - na to, w jakiej sytuacji się znajduje. 

Każdy z nas posiada zatem unikalne preferencje behawioralne, czyli własne wzorce zachowań. 

Neuronauka pomaga rozpoznać i ustalić te wzorce, a także posiąść wiedzę skąd one się biorą, jakie 

są wzorce innych osób i w jaki sposób są tworzone. Taka wiedza jest niezwykle cenna 

procesach rozwoju i zmiany, czy to w biznesie, czy w życiu prywatnym. Z tego względu zakres 

wykorzystywania odkryć neuronauki w coachingu systematycznie rośnie. Ogromną pomoc                

w efektywnym prowadzeniu sesji stanowi nasza i klientów świadomość tego, jak mózg reaguje        

na zmiany, jak faktycznie przebiega sam proces zmiany i jakie pułapki w trakcie jego realizacji 

zastawia na człowieka jego własny mózg. Im więcej narzędzi coachowie będą posiadali aby 

wyjaśniać te procesy, tym bardziej skuteczne będą sesje. Jednym z takich narzędzi, jest PRISM 

Brain Mapping, który wykorzystuję w mojej pracy z klientami. PRISM jest narzędziem opartym       

o wyniki badań neurologów i wzorcach zachowań generowanych przez procesy elektrochemiczne 

w mózgu. Jest to bardzo istotne, gdyż dzięki temu każda badana osoba jest traktowana jako unikalna 

jednostka i nie jest porównywana z żadnymi statystycznymi wyliczeniami czy modelami. PRISM 

charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem wewnętrznej zgodności, jak również trafności 

prognostycznej, wynoszącej ponad 90%. Dla porównania, Assessment Center, metoda dotychczas 

uważana za najbardziej skuteczną, ma wartość prognostyczną na poziomie 38%.  

Model PRISM stanowi graficzną reprezentację tego, w jaki sposób struktura funkcjonalna 

mózgu i połączenia neuronalne wchodzą w interakcje z substancjami chemicznymi w mózgu, 

a w szczególności z neuroprzekaźnikami i hormonami, takimi jak dopamina, glutaminian, 

noradrenalina, serotonina, testosteron i estrogen - by wygenerować zachowanie. Przeprowadzone 

pomiary ważności wskazują na to, że cztery wymiary behawioralne znajdujące się w modelu PRISM 

reprezentują odpowiednio: 

• aktywność syntezowanej przez neurony ośrodkowego układu nerwowego dopaminy 

(Wacker i in., 2006: 171–187; DeYoung, 2005: 820–828; Flaherty, 2005: 147–153; 

Zuckerman, 2005; Ashby i in., 1999: 529-550; Depue& Collins, 1999: 491–569; Espejo, 

1997: 281-84; Ebstein i in., 1996: 78-80;  Cloninger i in., 1994, 1991: 1047–1057; Gerbing, 

Ahadi& Patton, 1987: 1–22; Olson, Camp& Fuller, 1984: 71-74; Goreman&Wesman, 1974: 

18-36) – kolor zielony w modelu (Ekspresja),  

• estrogenu (Baron-Cohen, Knickmeyer& Belmonte 2005: 819–823; Knickmeyeri in., 2005: 

198—210; Manning, 2002; Dabbs & Dabbs, 2000; Kendrick, 2000: 111–124; Taylor i in., 
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2000: 411–429; Fisher, 1999; Skuse, 1997: 354 -360; Pedersen i in., 1992) – kolor niebieski 

w modelu (Stabilność), 

• testosteronu (Baron-Cohen, Knickmeyer& Belmonte 2005: 819–823; Knickmeyeri in., 

2005: 198—210; Dabbs & Dabbs, 2000; Dabbs, 1990: 245–249; Gerschwind&Galaburda, 

1985: 428–459) – reprezentowanego w modelu przez kolor czerwony (Dynamizm), 

• i serotoniny (Reuter i in., 2006: 155–166; Serrettii in., 2006: 1659–1669; DeYoung & Gray, 

2005: 323–346; Golimbeti in., 2004: 337–344; DeYoung i in., 2002: 883–892; Manucki in., 

1998: 287–299) – w modelu PRISM to kolor złoty (Analiza). 

 

PRISM nie jest zatem oparty na żadnym teoretycznym modelu odnoszącym się do cech 

osobowości ludzkiej, co niewątpliwie stanowi dużą przewagę w coachingu, który zakłada 

traktowanie każdego człowieka jako indywidualnej, unikalnej jednostki.  

W modelu PRISM zawarte jest 8 podstawowych wymiarów, reprezentujących określony 

typy zachowań, które wpisują się w cztery ćwiartki o różnych kolorach reprezentujące: Ekspresję, 

Stabilność, Dynamizm i Analizę w działaniu. Każda ćwiartka składa się z dwóch wymiarów 

podstawowych, które posiadają pewne cechy wspólne, ale także znaczące różnice, które pozwalają 

na wychwycenie subtelnych różnic behawioralnych pomiędzy ludźmi. Ćwiartka Zielona (Ekspresja) 

reprezentuje poziom preferencji badanej osoby do chęci doświadczania nowości i różnorodności 

poprzez spotykanie nieznanych dotąd osób, bycie towarzyskim i otwartym oraz dzięki 

prezentowaniu radykalnego myślenia, kreatywności i otwartości umysłu w odnajdywaniu rozwiązań 

problemów. W Ćwiartce Zielonej znajdują się wymiary Innowacyjny i Inicjujący. Ćwiartka 

Niebieska (Stabilność) reprezentuje poziom preferencji badanej osoby do bycia wrażliwym               

na potrzeby innych i empatycznym, okazywania chęci do pracy zespołowej oraz tworzenia 

harmonijnych relacji osobistych. W Ćwiartce Niebieskiej znajdują się wymiary Wspierający                

i Koordynujący. Ćwiartka Czerwona (Dynamizm) reprezentuje poziom preferencji badanej osoby 

do silnej determinacji w dążeniu do celu, pomimo sprzeciwu czy niepowodzeń, jak również               

do przejmowania kontroli nad sytuacją albo ludźmi i brania na siebie odpowiedzialności                       

za podejmowanie decyzji niezbędnych do osiągnięcia wymagających celów. W Ćwiartce Czerwonej 

znajdują się wymiary Skoncentrowany na celu i Wykonawczy. Ćwiartka Złota (Analiza) reprezentuje 

poziom preferencji badanej osoby do bycia dokładnym, skoncentrowanym na szczegółach, 

metodycznym, starannym i obowiązkowym oraz do sprawdzania i walidacji danych, które mają 

pomóc w wypracowaniu logicznych, obiektywnych i wnikliwych opinii. W Ćwiartce Złotej znajdują 

się wymiary Szczegółowy i Oceniający.  
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Zastosowanie narzędzi PRISM w coachingu 

Pracując nad ustalaniem celów w aspekcie biznesowym tak, aby były one jak najbardziej 

korzystne dla rozwoju organizacji, czy też podejmując decyzje o kierunkach rozwoju kapitału 

ludzkiego w firmie tak, by ów rozwój służył w jak największym stopniu wartości dodanej firmy, 

często korzystamy z rozmaitych mniej lub bardziej złożonych narzędzi i analiz, niekiedy bardzo 

pracochłonnych albo kosztownych, mając na względzie założony cel, jakim najczęściej jest zysk       

i skuteczność działania. Biorąc to pod uwagę, dlaczego nie mielibyśmy korzystać z równie 

wszechstronnych i dokładnych narzędzi, decydując o kierunkach własnego rozwoju? Jest on 

przecież nie mniej ważny, niż rozwój i wzrost naszego biznesu. Jest to tym bardziej zasadne,              

że według współczesnych psychologów, człowiek jest w dużej mierze zdolny kształtować siebie       

i swoją drogę życiową. Według J. Kozieleckiego (2016: 14) na rozwój człowieka i jego 

doskonalenie składają się trzy główne elementy: przekaz genetyczny, przekaz kulturowy oraz 

aktywne sprawstwo samego człowieka, które kształtuje jego i jego świat. Zarówno wychodząc od 

poznawania świata i odkrywania nowych rzeczy, jak i wychodząc od samopoznania i pracując nad 

samodoskonaleniem rozwijamy się w harmonijny sposób. Ponieważ rozwój jest prawem, ale nie 

obowiązkiem jednostki, zatem rozwój inicjowany i przyjmowany pozytywnie przez nas samych ma 

na nas największy i najlepszy wpływ. Aby spełniać się w jak największym stopniu warto więc            

w pierwszej kolejności skupić się na sobie i zaplanować ścieżkę dalszego rozwoju. Jednak aby 

nakreślić dobry plan potrzebna jest analiza stanu wyjściowego i posiadanego potencjału. PRISM 

ułatwia i przyspiesza tę analizę, a także zwiększa poziom jej trafności, ponieważ: 

• mierzy dokładnie to, co ma zmierzyć, na przykład test poziomu zdolności technicznych 

mierzy te konkretne zdolności, a nie żadną inną cechę; 

• mierzy wiarygodnie, co oznacza, że jeżeli dana osoba wypełni kwestionariusz ponownie, 

otrzyma podobne wyniki; 

• mierzy najbardziej istotne wymiary, które mają pomóc w podjęciu konkretnych decyzji 

rozwojowych, albo sprawdzić wyniki działań czy interwencji rozwojowych; 

• dzięki jego zastosowaniu mogą być podejmowane trafne decyzje odnoszące się do ludzi lub/i 

zespołów, na przykład w wyniku pomiaru dowiemy się w jakich profesjach dana osoba 

najlepiej by się odnalazła i czerpała satysfakcję z pracy. 

 

PRISM, oprócz dostarczenia szczegółowego opisu profilu opartego na tak zwanych „mapach” 

zachowań preferowanych i unikanych, bada także takie właściwości, jak: poziom inteligencji 

emocjonalnej, poziom cech „Wielkiej Piątki”, stopień odporności psychicznej, preferencje 
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i uzdolnienia zawodowe, poziom introwersji/ekstrawersji oraz wskazuje potencjalne możliwości 

rozwoju kariery. Wspomniane „mapy” zachowań PRISM, stanowią punkt wyjścia do analizy 

sytuacji klienta oraz ustalania celów i działań, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. 

Przykładowy kształt trzech map PRISM pokazany jest na Rysunku 1. 

Rysunek 1: Trzy Mapy PRISM 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.prismbrainmapping.com. 

 

Ogólnie mówiąc, koło PRISM reprezentuje, oczywiście w modelowym uproszczeniu, mózg 

człowieka widziany z góry. Kolory Złoty (Analiza) i Zielony (Ekspresja) reprezentują przednią 

część mózgu, a Niebieski (Stabilność) i Czerwony (Dynamizm) – tylną. Kolory Zielony (Ekspresja) 

i Niebieski (Stabilność) to prawa półkula, a Złoty (Analiza) i Czerwony (Dynamizm) – lewa. Na 

diagramie PRISM widoczne są trzy różne mapy. Pierwsza z nich to Mapa Bazowa, oznaczona cyfrą 

1, którą można w skrócie opisać jako „prawdziwy ja”. Wskazuje ona na instynktowne lub naturalne 

zachowania badanej osoby, jak również na zachowania wykazywane w sytuacji silnej presji. 

Chociaż jest to najprawdopodobniej najbardziej komfortowy wzorzec behawioralny badanej osoby, 

będzie ona czasem odczuwać konieczność dostosowania naturalnych zachowań, aby sprostać 

postrzeganym przez nią oczekiwaniom życia codziennego i sytuacji zawodowych. Mapa 

Adaptacyjna, oznaczona cyfrą 2, obrazuje zakres, w jakim badana osoba modyfikuje swoje naturalne 

zachowania (Mapa Bazowa) gdy sytuacja tego wymaga. Jest to mapa, która w największym stopniu 

1 

2 

3 

http://www.prismbrainmapping.com/
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może zmieniać swój kształt, wówczas gdy postrzeganie przez badaną osobę środowiska lub sytuacji 

ulegnie zmianie. Ponieważ zachowanie ludzkie nie jest oparte w pełni ani na Bazowych 

(naturalnych) ani też Adaptowanych zachowaniach, Mapa Zgodności, oznaczona cyfrą 3, stanowi 

matematyczne porównanie wzorców zachowań naturalnych i tych wymaganych przez środowisko 

osoby badanej, w chwili wypełniania przez nią kwestionariusza. Mapa Zgodności dostarcza więc 

pewnego rodzaju podsumowania wyrażonych przez badanego preferencji, które są zgodne zarówno 

z jego Bazową, jak i Adaptacyjną mapą. Mapa Zgodności dostarcza obrazu tego, w jaki sposób 

badana osoba będzie się zachowywać przez większość swojego czasu (około 70%) w otoczeniu 

innych ludzi - jest to także najbardziej prawdopodobny obraz tej osoby widzialnej oczami innych, 

na przykład współpracowników. Różnice w kształcie Mapy Bazowej i Adaptacyjnej wskazują na to, 

w jakim stopniu badany odczuwa, że wymagania jego środowiska pracy, czy roli są zbieżne (lub 

rozbieżne) z jego naturalnymi preferencjami behawioralnymi. Czy środowisko w jakim funkcjonują 

powoduje, że musi dostosowywać swoje naturalne zachowania w znacznym stopniu? Jeżeli tak,       

to jakie są  tego powody i jakie mogą być skutki takiej sytuacji? Warto pamiętać, że radykalny 

stopień dostosowania zachowania przez dłuższy czas spowoduje, że człowiek będzie często 

sfrustrowany, ponieważ nie będzie mógł wykorzystać w pełni swoich naturalnych preferencji         

lub ponieważ odczuwa, że wymaga się od niego by prezentował określone zachowania na znacznie 

bardziej intensywnym poziomie, niż jest to dla niego komfortowe. Analiza map PRISM bardzo 

często daje jasną odpowiedź na pytanie, dlaczego klient zgłosił chęć udziału w sesjach 

coachingowych.  

Ze strony coacha analiza map daje możliwość bardziej dokładnego, niż w przypadku samych 

tylko pytań, czy prostych ćwiczeń coachingowych, określenia potencjału rozwojowego klienta, 

zarówno w sferze osobistej, odnoszącej się do celów i relacji, jak również w obszarze zawodowym, 

odnoszącym się do ścieżki kariery, edukacji, czy tworzenia własnego biznesu. Od strony klienta 

mapy pozwalają na spojrzenie na własną bieżącą sytuację i podniesienie poziomu 

samoświadomości, co bardzo wzmacnia motywację do rozwoju. Widząc moją mapę łatwiej jest mi 

poruszać się po „terenie” mojego ja, stwierdziła jedna z moich klientek. Po rzetelnej analizie profilu 

i map klienci mają większą pewność obranych kierunków działania. Narzędzia analizy zachowań, 

takie jak PRISM, mają szczególną wagę dla tych osób, które lubią działać w oparciu o konkretne 

fakty i dane – w przypadku PRISM są to osoby, których przeważające preferencje behawioralne 

znajdują się z ćwiartce „Złotej” (Analiza). Jedna z takich osób, której mapę prezentuje Rysunek 2., 

była wręcz zachwycona trafnością swojej mapy i mnogością zawartych w Raporcie danych,              

na których mogła opierać swoje dalsze działania.  
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Rysunek 2. Mapa Bazowa osoby o przeważającej preferencji analitycznej 

 

 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie www.prismbrainmapping.com 

 

Co ciekawe, coach może także na podstawie danych zawartych na mapie klienta 

dostosowywać styl prowadzenia sesji oraz wykorzystywane ćwiczenia do jego naturalnych 

preferencji. Klienci o przeważających preferencjach znajdujących się w ćwiartce „Zielonej” 

(Ekspresja) chętnie odbędą sesję w kawiarni, czy w parku, z kolei osoby o przeważających 

preferencjach  w ćwiartce „Niebieskiej” (Stabilność) będą prawdopodobnie potrzebować więcej 

czasu aby otworzyć się na sesjach i będą wolały odbywać je w stabilnym i spokojnym otoczeniu. 

Indywidualne podejście do klientów w czasie sesji coachingowych zawsze zwiększa ich 

skuteczność. PRISM stanowi wyjątkową pomoc zwłaszcza dla coachów rozpoczynających karierę, 

bardziej doświadczone osoby są w stanie w przybliżeniu samodzielnie określić ogólny profil klienta. 

Czasami w przypadku analizy PRISM zauważam u klientów efekt „eureki”: To już wiem, skąd się 

to wzięło! Niekiedy okazuje się także, że klient wcale nie ma do czynienia z problemem w sobie, 

tylko w otoczeniu. Taki przypadek ujawniła inna moja klientka, która postrzegała siebie jako osobę 

mało przebojową. Okazało się, że posiada ona bardzo niską preferencję do prezentowania zachowań 

agresywnych, szorstkich, czy aroganckich (Rysunek 3.).  

 

http://www.prismbrainmapping.com/
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Rysunek 3. Mapa Bazowa osoby unikającej zachowań agresywnych i bezpośrednich 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.prismbrainmapping.com 

 

Niestety, pracując w tego typu środowisku często wchodziła w interakcje z agresywnymi osobami, 

co dosłownie ją „zatykało”, blokowało. Po analizie profilu PRISM stało się jasne, że jest to osoba, 

która bardzo lubi kontakty z ludźmi i w normalnych warunkach jest towarzyska i błyskotliwa, 

natomiast nie znosi konfliktów i szorstkich, władczych osób. PRISM umożliwia zatem także 

odkrywanie blokujących nas, nieprawdziwych przekonań.  

 

Podsumowanie 

Aby zwiększyć efektywność sesji coachingowych, warto jest stosować narzędzia określające 

preferencje behawioralne i naturalne zdolności klientów, aby zwiększać poziom ich 

samoświadomości i przez to wzmacniać motywację zarówno do podejmowania ustalonych w trakcie 

sesji działań, jak i – co równie istotne, do ich kontynuowania. Rzetelna analiza na etapie „R-reality”, 

czyli rzeczywistości, jak mówi podstawowy model coachingowy GROW to miejsce, w którym 

„dzieje się magia”, czyli najbardziej istotny etap relacji coachingowej. Warto pamiętać o tym 

http://www.prismbrainmapping.com/
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prowadząc klientów do upragnionego celu. Mając coraz bogatszą wiedzę na temat najbardziej 

skomplikowanego konstruktu w znanym nam wszechświecie, czyli ludzkiego mózgu, możemy 

osiągać coraz lepsze rezultaty w obszarze osobistego i zawodowego rozwoju. Świadomość 

własnych preferencji behawioralnych, silnych stron, talentów i umiejętności to pierwszy krok          

do budowania mistrzostwa i osiągania ponadprzeciętnych wyników w biznesie i satysfakcji w życiu 

osobistym. To także podstawa do rozumienia innych osób i zwiększania efektywności współpracy 

z nimi. Biorąc pod uwagę zjawisko plastyczności mózgu i motywację płynącą ze samoświadomości, 

możemy stwierdzić że możliwości rozwoju i uczenia się stoją przed nami otworem i możemy wciąż 

wzrastać w pożądanym przez nas kierunku.  
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