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O transteoretickom modeli zmeny a koučovaní

Z obsahu
•

Chcete vedieť, o čo sa opiera naša Coachingplus značka? Začítajte sa do článku „Náš výcvik, transteoretický model zmeny a jeho aplikácia na koučovanie“

•

Chcete vedieť niečo o aplikácii na riešenie zameraného prístupu v organizáciách? Tento mesiac ponúkame preklad rozhovoru s konzultantom a facilitátorom Johnom Brookerom

•

Chcete vedieť, kedy máte využiť služby mentora, kedy psychoterapeuta, kedy kouča, kedy zájsť na
tréning a kedy si najať konzultanta? V tradičnej rubrike „...z praxe“ nájdete schému, ako sa rozhodovať, keď si volíte pomoc

•

Chcete vedieť niečo o tom, čo sa dá čítať? Máme tradičné rubriky o knihách a webovinách

•

Chcete sa nechať inšpirovať technikami, alebo hrami? Techniky pre poradcov a terapeutov budú
z transakčno-analytického súdka a aktivita (nielen) do skupiny bude o konfliktoch.

„To, čo som, je dosť dobré, len keby som to bol otvorene.“ Carl Rogers

Náš výcvik, transteoretický model zmeny
a jeho aplikácia v koučovaní
Zmena môže byť dobrá, ale želanú zmenu je niekedy ťažké dosiahnuť. James Prochaska so svojimi felákmi pomohol identifikovať model zmeny, aby tým
napokon pomohol psychológom a terapeutom pomáhať klientom prechádzať prostredníctvom procesu
zmeny. My v Coachingplus jeho model zmeny učíme
na našom dvojročnom výcviku, tento mesiac začíname ďalším beh v Košiciach a v tomto newslettri sa
opäť po čase vraciame k našim základom, k transteoretickému modelu zmeny. Prochaskov model zmeny
možno aplikovať aj v oblasti koučovania. O tom bude
tento článok. Vlastne, transteoretický model zmeny
a koučovania úzko súvisia. Koučovanie pomáha klientovi dostať sa odtiaľ, kde je teraz, tam, kde chce
byť. V tomto procese pohybu sa často žiada nejaká
zmena; preto je v koučovaní, či už je to biznis, životné, zdravotné, profesijné alebo nejaké iné koučovanie, jedným z prvotných cieľov facilitovať zmenu
u klienta. Klienti často vyhľadajú kouča s úmyslom
zmeniť zvyk alebo svoje správanie, aby dosiahli svoj
cieľ, či ciele a posunuli sa v živote ďalej. Pre kouča je
dôležité, aby bol zbehlý v rozličných modeloch zmeny, aby lepšie rozumel klientovi, kde sa v procese nachádza a ako mu môže pomôcť. Keď koučovia lepšie
rozumejú modelom zmeny, sú lepšie vybavení naplniť
potreby klienta, nech už sa klient nachádza kdekoľvek v živote a v ktorejkoľvek fáze zmeny.
Prochaskov model zmeny
Prochaska identifikoval päť rozličných štádií zmeny, ktorými klienti obvykle prechádzajú: prekontemplácia, kontemplácia, príprava, akcia, udržiavanie. Okrem toho môžeme pridať ešte dve dodatočné
štádiá, ukončenie a recidíva alebo relaps, ktoré model podporujú a často sa s nimi stretávame v procese zmeny. Nasleduje stručný prehľad všetkých štádií.
Štádium prekontemplácie je v istom zmysle predchodcom vlastného modelu. V štádiu prekontemplácie nie je zmena ani len v mysli klienta a podľa Prochasku et al.: “niet úmyslu zmeniť správanie
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v nadchádzajúcej budúcnosti”. Klienti si jednoducho nemusia byť vedomí potreby niečo meniť na svojej súčasnej rutine, vzorcoch alebo správaní. Druhé
štádium, kontemplácia, čiže uvažovanie je charakteristické vedomím problému a určitými myšlienkami alebo uvažovaním o prekonaní problému. Klient
sa nachádza v ambivalencii – t.j. vidí určitý úžitok
v zmene, ale uvedomuje si aj výhody toho, ak sa nič
nezmení… Klienti v tomto štádiu jednoducho nemusia
vedieť, čo majú robiť, aby sa zmenili. Možno si napokon uvedomia potrebu zmeny, ale necítia záväzok
vykonať ju. Štádium prípravy (nazývané aj štádiom
rozhodnutia) sa začína vtedy, keď sa klient rozhodne zmeniť a začne sa pripravovať na konanie. Klienti
môžu začať “zbierať informácie, zdroje, overovať si
možnosti atď.” Toto štádium často spúšťa konkrétnou udalosťou, ktorá zase zvýši motiváciu klienta.
Napríklad keď blízky príbuzný alebo priateľ dostane
infarkt, môže to klienta primať k tomu, aby začal robiť zmeny vo svojich stravovacích návykoch. Po štádiu prípravy prichádza štádium konania, alebo inak
povedané – akcie. Konanie je štádium, v ktorom jednotlivci upravujú svoje správanie, skúsenosti a/alebo prostredie tak, aby prekonali problémy. V tomto
štádiu začína klient skúšať nové veci a správať sa novým spôsobom. Keby sme mali pokračovať v predošlom príklade, tak by klient mohol začať skúšať nové
potraviny, alebo pomaly menil, alebo jednoducho
zmenšil porcie jedla. Štádium konania si vyžaduje
dosť veľké odhodlanie, čas a energiu. Štádium udržiavania, ktoré ďalej nadväzuje, si klienti už v podstate osvojili zmenu a nové návyky, integrovali ich do
svojho životného štýlu trvalo udržateľným spôsobom.
Pokrok alebo zmena sa v tomto bode udržuje, ak veci
idú dobre a pracuje sa na tom, aby sa dosiahnutý pokrok udržiaval a predchádzalo sa recidíve. Dve dodatočné fázy sú ukončenie a (prípadný) relaps. Štádium
ukončenia je špecifické tým, že klient už nepotrebuje systematický alebo programový prístup k zmene.
Nové správanie sa stalo prirodzenou súčasťou života
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dotyčného človeka a deje sa bez toho, aby o ňom veľa
rozmýšľal. Klient ako keby vystúpil na horu, prekonal ťažkosti a prekážky spojené so zmenou a dosiahol
vrchol, ktorý by sa dal charakterizovať ako náhorná
plošina. Klient už nevynakladá námahu na to, aby dosiahol zmenu, keďže nové návyky sú stabilné a tvoria
súčasť klientovho života. Kým ukončenie sa považuje
za finálne štádium, klienti niekedy upadnú do recidívy (nazývanej tiež relaps). V tomto štádiu sa človek
vráti späť k správaniu, ktoré sa pokúšal zmeniť. Je
dôležité rozlišovať medzi pošmyknutím sa a opätovným návratom. Pošmyknutie sa čiže lapsus jej jedno
skĺznutie, ktoré môže a nemusí viesť k návratu, čiže
relapsu. To, či sa z lapsu stane relaps, závisí od toho,
ako jednotlivec reaguje na pošmyknutie, na vnímanú
stratu kontroly a ako reaguje jeho spoločenské okolie. V tomto bode má klient voľbu. Môže obnoviť proces zmeny a zistiť, čo sa dá naučiť zo zážitku pošmyknutia sa, alebo sa vzdá a uverí, že pošmyknutie
je trvalé.
Koučovanie v prekontemplácii a kontemplácii
Jasné pochopenie Prochaskovho modelu zmeny poskytuje pre oblasť koučovania užitočný nástroj, ktorým možno klientovi pomáhať pri dosahovaní pokroku. Dôležité je pochopiť, že klient môže byť naraz
v niekoľkých rozličných štádiách. Klienti mávajú niekoľko rozličných cieľov, na ktorých pracujú a bolo by
veľmi neobvyklé, keby klient postupoval pri dosahovaní každého cieľa vo všetkých štádiách naraz rovnako. Od kouča sa preto vyžaduje flexibilita a schopnosť
„tancovať v danom momente”, ako na sedení, tak aj
v celkovom koučovacom vzťahu. V ďalšej časti tohto
článku preberieme rozličné spôsoby, ako možno Prochaskov model aplikovať na oblasť koučovania. Prochaskov model zmeny je pracovný rámec, ktorý poskytuje koučom pohľad na to, kde sa klient v procese
zmeny môže nachádzať. Keď budú koučovia lepšie
chápať stanovisko klienta, dokážu im pomôcť uvedomiť si zmenu, pomôcť klientovi určiť konkrétne návyky, ktoré pomôžu podnietiť zmenu, vytvoriť podporu
a spoľahlivú štruktúru na pomoc klientovi, aby konal,
a povzbudiť klienta v celom procese. V Prochaskovom štádiu prekontemplácie si klienti neuvedomujú
potrebu robiť zmeny. Podľa Williamsa a Menendezovej je veľmi nepravdepodobné, aby sa kouč stretol
s klientom v štádiu prekontemplácie. Je to možné iba
vtedy ak si predstavíme, že klientovi je koučovanie
„nariadené“ bez toho, aby mu bol vysvetlený je účel
a zmysel, bez toho, aby aspoň trošku súhlasil s jeho
potrebou, resp. s potrebou zmeny. Keď sa klient nachádza v štádiu prekontemplácie, najdôležitejšie
môže byť počiatočná explorácia a diagnostika. Počas
tejto fázy – explorácie a diagnostiky – môžu koučovia
potenciálne pomôcť klientovi identifikovať rozličné
správanie, ktoré je potrebné zmeniť. Napríklad koleso života, čo je nástroj, ktorý používajú mnohí koučovia, môže pomôcť klientovi uvedomiť si, že v jeho
živote je významná nerovnováha, na základe ktorej
môžu identifikovať špecifické oblasti, ktoré potrebujú zmenu. Vhodná je aj iná „nekoučovská“ diagnosti-
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ka, napríklad assessment, 360tka, tieňovanie so spätnou väzbou... čokoľvek, čo dokáže upozorniť klienta
na možnosti jeho rozvoja. Keď sú klienti v štádiu kontemplácie, koučovia majú príležitosť pomôcť klientom objaviť ktoré návyky, vzorce a činy pracujú pre
nich a ktoré proti nim. Cieľom kouča v tomto štádiu
je pomáhať klientovi posunúť sa tým, že objaví svoje
klady, motiváciu a prepojí výsledok zmeny so svojimi
hodnotami. Kouč môže pomôcť klientovi zvážiť dôvody pre a proti, odhaliť nápady, čo je kvôli zmene potrebné urobiť a pomôcť klientovi predvídať, čo bude
potrebné na udržanie zmeny. Štádium kontemplácie
je napokon o klientovom uvedomovaní si.
Koučovanie v štádiu prípravy, konania, udržiavania
a ukončenia
V štádiu prípravy je klient motivovaný a takmer pripravený začať konať. Koučova rola v tomto štádiu je
pomáhať klientovi určovať možnosti, čo je možné
urobiť, ako aj identifikovať možné prekážky. Koučovia môžu využiť brainstorming, aby pomohli dosiahnuť cieľ alebo jednoducho klásť vplyvné otázky, aby
klient premýšľal. Mooreová a Tschannen-Moran ďalej
vysvetľujú, že v tomto štádiu je vhodné, aby kouč pomohol klientovi zostaviť akčný plán, ktorý bude obsahovať toľko položiek, koľko klient potrebuje. V štádiu konania je koučovou úlohou zabezpečiť, aby bolo
konanie klienta v zhode s tým, čím klient je. V predošlom štádiu sa pripravil akčný plán prepojený na
klientove hodnoty a v tomto štádiu je dôležité zabezpečiť, aby konanie naozaj bolo v jednej línii s klientovými hodnotami. Jedna poznámka na výstrahu:
podľa Mooreovej a Tschannen-Morana je práve v tomto štádiu vysoké riziko skĺznutia do štádia recidívy.
Počas tohto štádia by mal kouč povzbudzovať klienta aj by mal pomáhať pri skúmaní náročných situácií
a prekážok, ktoré môžu nastať, a pomáhať klientovi, aby sa poučil zo všetkého, čo nastane. Počas štádia udržiavania koučovia už dôverujú zmene, na ktorej dosiahnutí pracujú. Klientom hrozí nuda a pomalý
návrat k starému správaniu. Možnosť recidívy je stále veľmi reálna a rola kouča môže spočívať v pomoci
klientovi opätovne sa zamerať, stanoviť nové ciele
a podporovať klienta. Ľudia v tomto štádiu môžu potrebovať opätovné spojenie a ocenenie hodnôt nového správania v službách ich vízie a cieľov. Kouč okrem
toho musí klienta vyzývať a povzbudzovať, aby pokračoval v dosahovaní vyšších úrovní. Koučovanie
v štádiu ukončenia sa už nezameriava na konkrétny cieľ — potreba zamerať sa tak povediac skončila. V tomto bode sa môže koučovací vzťah vyvíjať
samovoľne a kouč si toho musí byť vedomý a ukončiť
vzťah, ak je to potrebné. Na druhej strane môže mať
klient nové alebo iné záležitosti, s ktorými mu kouč
môže pomôcť.
Prečo prísť ku nám na výcvik?
Je potrebné poznamenať, že proces zmeny nie je lineárny; Prochaska s kamarátmi ho opisujú skôr ako
špirálu. Klient môže prechádzať štádiami nelineárne,
upadať do recidív, ale vracať sa k svojmu predsavzatiu, pohybujúc sa po špirále smerom nahor. Úspešná
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zmena je ako výstup na šikmú vežu v Pise: najprv idete dohora, ale keď prídete na spodnú časť každého
poschodia, začnete sa skláňať dolu. Klienti sa môžu
vrátiť z akcie k uvažovaniu alebo z udržiavania zmeny k recidíve a späť k príprave. Úlohou kouča je podporovať posun klientov cyklom a akceptovať klientov
tam, kde sú teraz. Napokon koučovia bez ohľadu na
použitý model zmeny potrebujú byť pružní, musia vedieť povzbudzovať a veriť v to najlepšie v klientovi
a pre klienta. Coachingplus už štvrtí krát otvára výcvik, ktorý vás naučí orientovať sa v procese zmeny,
diagnostikovať štádia zmeny spolu s klientom a in-

tervenovať tak, aby ste robili v správnom čase tie
správne veci, používali správne techniky a intervencie. Naučíme vás však aj omnoho viac. Transteoretický model zmeny sme prepojili s teóriou vzťahovej
väzby, šiestimi okruhmi motivácie podľa Vitalsmart,
zručnosťami nenásilnej komunikácie a paralelnou
prácou s viacerými členmi systému. Stále sa inovujeme. Príďte sa pozrieť. Už tento mesiac.
„Vodcovstvo je umenie primať niekoho, aby urobil
to, čo chcete vy, aby to on urobil preto, že on to
chce.“ Eisenhower

Jazyk biznisu: rozhovor s Johnom Brookerom
John Brooker, facilitátor a konzultant, ktorý pracuje s kolektívmi na medzinárodnej
úrovni, v západnej i východnej Európe, strednom Východe, v Afrike a Ázii. Povzbudzuje
tímy k tomu, aby mysleli inovatívne a využíva na to svoj vlastný prístup
Inn8 Approach and Solution Focus (SF), aby dosiahli
náročné ciele, zvládli komplexné výzvy a maximalizovali vlastné možnosti. Je autorom knihy Tvorivá gorila: neučte sa inovovať, inovujte učenie. Zhovárala
sa Carey Glassová, text vyšiel v časopise InterAction
John, je mi potešením rozprávať sa s tebou o tom,
ako využiť SF (na riešenie zameraný prístup/solution focused) v biznise. Ako prvé sa ža chcem opýtať, používaš ho inak, ako by ho využívali terapeuti
alebo koučovia?
Áno, myslím, že sú rozdiely vo využití SF v biznise.
Prvé, čo mi prichádza na um, je jazyk – je dôležité osvojiť si jazyk biznisu. Musíme sa prispôsobiť
tomu, čo sa klienti snažia robiť bez zničenia podstaty
SF. Teda, keby sa ma spýtali: „dobre, chceme zistiť
hlavné príčiny problémov”, nepôjdem do toho. Ale
keď chcú rozprávať o „cieľoch” alebo „zámeroch” či
„úlohách” a nie o dokonalej budúcnosti, nebudem sa
s nimi hádať.
Automaticky navrhuješ podnikom hovoriť o cieľoch
a zámeroch, čo je zaujímavé, pretože v terapii to
ľudia nerobia. Aký význam to má pre túto odlišnú
klientelu?
Mám pocit, že v terapii, pokiaľ tam nie si poslaný, nemáš nikoho, kto by ti diktoval, ako majú veci vyzerať.
V biznise máme ročné hodnotenie a oni chcú rozprávať o cieľoch alebo „kľúčových indikátoroch výkonu”,
alebo niečom takom, a tomu sa musíme prispôsobiť.
OK, takže jeden rozdiel je, že keď prídeš do podniku, už je tam prítomný zámer pracovať na dosahovaní cieľa?
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Najúspešnejší ľudia si stanovujú ciele. Takže povedia:
„Och, môj cieľ je toto”. Ale keby sme sa mali spýtať
niekoho v SF, čo znamená cieľ, nie som si istý, že by
sme ich opísali takto.
Mali by sme ľudí, ktorí by povedali, že cieľ obmedzuje možnosti, a ohnisko by bolo lepšie zamerať
na pokrok a na teritórium.
Hej. Ale bohužiaľ, podniky nie sú také, hoci sa pozerajú na teritórium. Spomínam si na jedno sedenie,
ktoré som absolvoval s jednou holandskou spoločnosťou. Chceli sedenie o téme: „musíme vyhrať bitku”,
o niečom, o téme, na ktorej musíme určite pracovať,
ak máme uspieť. Tak som na to išiel. To potrebovali v tom momente. To bola ich terminológia. Použili túto veľmi vojenskú metaforu a preto som použil
ich jazyk.
Aký to malo pre nich výsledok?
No, prišli s preferovanou budúcnosťou a asi šiestimi
dôležitými faktormi úspechu (čo ja nazývam „Kľúčové aktivátory”) a chceli sa dostať k jednému z nich
a zvolili si to „musíme vyhrať bitku”. Zúžili to na
testovanie softwaru. Ak tento rok neurobíme nič
iné, musíme vyriešiť to testovanie. A tak sme vzali
to „musíme vyhrať bitku” a ja som povedal, dobre,
ako vyzerá testovanie, keby ste mali do roka úspech?
Opakovali sme SF proces na túto tému, nielen s týmto manažérskym tímom, ale aj s testovacími tímami.
Keď pracujeme na kľúčových aktivátoroch, skupina
ich môže spísať viac než osem, čo môže rozriediť ich
ohnisko pozornosti. V takom prípade robíme aktivitu
na redukciu ich počtu. A pritom často vidíte hierarchiu myslenia, pri ktorej jedna vec tvorí podskupinu
inej. Prídem na to pomocou otázok: „Prečo to urobiť? Je to preto, že chcete robiť toto?” Toto cvičenie pomáha nájsť kľúčový aktivátor. Mohol by som sa
tiež opýtať: „bol by tento aktivátor taký dôležitý, aj
keby bol podaktivátorom, nemôžete ho stratiť, áno?
Držte si ho!”
To je tiež veľmi zaujímavé, pretože opisuješ to, že
keď prinesieme SF do podnikov, musíme viac pracovať so štruktúrou.
Podniky majú radi nejaký vzor, štruktúru, s ktorou
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môžu odísť a tak im ju dám. Dám im nejaký hárok
v exceli, kde je uvedená dokonalá budúcnosť, naše
kľúčové aktivátory, popis desiatky na stupnici od jednej po desať pre každý aktivátor, počet bodov a čo
ich viedlo k stanoveniu týchto bodov. A potom, čo
sme zaznamenali, že by ich posunulo zo šestky na
sedmičku. Som veľmi aktívny človek a zisťujem, že
podniky sú tiež veľmi aktívne. Chcú akciu. Chcú niečo
robiť; nechcú filozofovať. Tak zaznamenávame rýchle akcie. „Čo vám zaručí, že sa to pohne dopredu?
A to je veľmi štruktúrovaný model, ale predsa je úplne SF podľa mňa.”
Tak v čom ďalšom sa prispôsobuješ svojim klientom?
Nuž, SF je spôsob myslenia a aj nástroj. Tak, keď sa
pozrieme na moju prácu so železničnou spoločnosťou, facilitoval som SF filozofiu – aby sa každý od samého začiatku v miestnosti zapojil do spoločnej práce, hľadal kladné stránky, nehľadal slabiny a kládol
otázky typu SF. Súčasne sme museli používať nástroje, ktoré z väčšej časti vychádzajú zo stavebného
priemyslu: analýza rizika a také veci. Keď išlo o to,
nepovedal som: „nemôžete hovoriť riziko, musíme
používať iný termín”. Jednoducho som vzal to, čo
mali a robil som s tým SF spôsobom.
Môžete to trochu popísať?
Môj názor je, že tu splýva facilitovanie a SF. Ja facilitujem SF spôsobom. Keby sme hovorili o SF kľúčoch, nachádzali by ste ich všade! Keby sme vzali ako príklad ten železničný projekt, mali sme tam
veľa priemyselných inžinierov, profesorov, veľmi skúsených manažérov veľmi veľkých organizácií a rôzne
názory. Klient povedal, že sa obáva, že to prejde do
stretov, hádok, obrany útoku atď. Ale pomocou SF filozofie a prístupu sme tieto problémy zakaždým prekonali. Nebolo to o tom, že „poďme teraz použiť nástroj SF”, hoci používam nástroje SF; bolo to o tom,
že „akú otázku môžeme teraz položiť SF spôsobom?”
Teda namiesto toho, aby sme povedali, že musíme
nájsť hlavnú príčinu problému, by som im len povedal: „Chcem, aby ste načrtli obraz, ako by to vyzeralo, keby to fungovalo dobre, čo by sa dialo?” Musíme
k všetkému, čo robíme v podnikoch, pristupovať so SF
nastavením mysle, ale nedopustiť, aby naše nástroje
prevalcovali nástroje, ktoré používajú oni. Ak majú
dobrý nástroj, ktorý používajú, a v danom odbore sa
používa, tak ho musia použiť, tak ho použime, ale použime ho so SF klobúkom.
Mohli by sme teda použiť napríklad nástroj, ktorý
pozná mnoho ľudí a je to analýza SWOT? Tak keď
chcú robiť hrozby – alebo slabiny – ako to otočíte?
Slová majú emócie a „slabiny“ či „hrozby“ majú veľa
emócií podľa mňa. V tej chvíli, ako začnete rozprávať o vnútorných slabinách v organizácii, sa začnú ľudia brániť. My pracovníci, ktorí sa opierame o SF sa
vyhýbame defenzívnosti. Snažíme sa, aby ľudia radi
prispievali k dielu a necítili útok na seba. Ja to robím
tiež. Raz som debatoval s Alanom Kayom, keď niekto povedal, že chcú analýzu SWOT. Povedal som mu:
„Nie som veľmi spokojný so slabinami“ a jeho názor
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bol otázky – klaď iné otázky. Tak by sme sa mali pozrieť na otázky ako na nástroje, len nedostali takú
nálepku, že sú to nástroje. Chcem povedať, keď sa
vrátime k SWOT, môžeme robiť analýzu SWOT pomocou štyroch rozličných otázok. Nie je to: „aké sú naše
silné stránky, aké sú naše slabé stránky, aké sú možnosti a hrozby?” Je to skôr: „čo robíme dobre, čo by
sme mohli robiť lepšie, čo vidíme, že sa bude diať
v budúcnosti a čomu musíme čeliť?” Ak myslíte na
nástroj Constructive Rant, ktorý vedie ľudí k tomu,
aby rečnili o svojich starostiach; po rozprávaní sa pýtame: „tak čo chcete?” Ľudia sa chcú zbaviť týchto hrozieb práve tak, ako sa chcú zbaviť problémov.
Nepredstierajme, že hrozby neexistujú alebo slabiny
neexistujú, ale ako s nimi nakladáme, jazyk, ktorý
používame, aby sa ľudia cítili príjemne – aby sa na
nich neútočilo.
Tak, keď ste v podniku, čo robíte na začiatku, aby
ste navodili atmosféru, kde sa všetci cítia príjemne
a mohli sa voľne zapájať?
Aj keby som mal málo času, vždy budem, vždy som
tam k tomu, aby som podporil, aby sa ľudia rozprávali. To je prvá vec, ktorú robím. A budem sa jednoducho pýtať, napríklad: „čo je to najpozitívnejšie, čo
sa vám stalo za posledné dva roky? Porozprávajte sa
o tom s kolegom minútku.“
K čomu to vedie?
Vedie ich to k tomu, že začnú rozmýšľať pozitívnym
spôsobom. Robím to veľmi štruktúrovaným spôsobom,
takže každý má nerušenú minútku na rozhovor o najpozitívnejšej veci, ktorá sa stala. Snažím sa pritom
o to, aby zabudli na to, čo sa deje mimo miestnosti, napríklad, zlý email, ktorý možno práve dostali,
a mysleli pozitívne. Takto začíname budovať atmosféru. Potom ďalšia vec, na ktorú sa pýtame, je: „aké
sú vaše očakávania od tohto workshopu ako jednotlivca?” v ideálnom prípade to robíme v trojiciach, ak je
viac času na interakciu znovu. Ľudia chodia na tieto
workshopy trochu nervózni, myslia si: „čo ak poviem
niečo zle? Kto som ja, aby som hovoril? Môžem rozprávať? Nie je to len pre šéfov?” Takže, keď začne interakcia, začnú sa rúcať bariéry. Povedia svoj názor
na niečo veľmi pozitívne vo svojom živote, vyskytuje sa veľa humoru, smiechu. Ide teda o to, že takto
budujeme atmosféru, v ktorej ľudia získajú dôveru.
Pri HS2, mávame často iba trojhodinové okno na
prácu, takže by to doslova bolo: „porozprávajte sa
o najzaujímavejšej inovácii, ktorú ste videli na železnici”, presne taká bola téma, tak ľudia nehovoria: „och, mrhám tu svoj čas”. Potom povzbudíme
neustálu interakciu v malých skupinkách a necháme
ľudí, aby sa striedali, čo je štandardná facilitačná
technika, ale je aj veľmi SF, lebo podporujete interakciu; ľudia sa stále viac rozprávajú.
Popísali ste tu chápanie podniku, ako ho prinášate
do miestnosti – že tu je hierarchia a že ľudia sa nie
vždy rozprávajú. Aké iné chápanie podniku ešte
prinášate do miestnosti?
Prinášam chápanie stretnutí a dôveru v ľudí, ktorí sa
tu zišli, čo znie: „viem, čo robím a vy budete so mnou
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OK”. Musíte aj budovať dôveru v seba. Ešte prinášam svoje znalosti facilitovania a toho, čo funguje.
Ak chcú napríklad ľudia počuť názor každého vo veľkej skupine, zaberie to hodinu a pol a každý by v normálnej situácii zaspal už pri treťom človeku, čo by
hovoril. Poznám to z podniku.
Tak v týchto veľkých skupinách, ktoré sa veľmi líšia od rodiny, od jednotlivcov alebo od koučovania,
aké prvky štruktúry komunikácie tu fungujú?
Funguje to, že sa zabezpečí, aby bol vypočutý hlas
každého človeka, ale aj to, aby sa to udialo v krátkom čase. Takže na to sú najlepšie malé skupinky
v rámci veľkej skupiny. Keď ma však požiadajú, aby
som urobil cvičenie v celej skupine, často hovorievam: „odíďte na desať minút a premýšľajte, potom
sa vráťte a každý budete mať minútu na to, aby ste
hovorili”. Naučil som sa to od generálneho riaditeľa
veľkej medzinárodnej spoločnosti, ktorý mal 27riaditeľov. Povedal im: „každý máte minútu na to, aby ste
povedali, čo chcete a potom budete hlasovať.” Sadol
som si pomyslel si wow, to je úžasný poznatok, pretože on len povedal: „čas, hotovo”, keď niekto presiahol cez minútu. Čas sa efektívne využil a hierarchia
sa neutralizovala, pretože každý dostal slovo.
Jeden z veľkých problémov pri komunikácii je dominantná osoba. Rešpektujem fakt, že môže byť veľmi múdra, ale chcem, aby sa vyjadrili rozličné názory.
Používam na to skupinky po troch. Potom ich zavolám
späť do celej skupiny a robím spätnú väzbu o tom,
k čomu prišli. Ďalší problém je mlčanlivá osoba. Malé
skupinky tomu tiež pomôžu. Skutočne je ťažké nerozprávať sa s niekým, keď sa prechádzate spolu a vašou
úlohou je rozprávať sa na danú tému. Nemôžete sa
z toho dostať. Vytvára to skutočne štruktúru, v ktorej sa ľudia rozprávajú. Takže prinášam do miestnosti
štruktúru komunikácie, ktorá funguje, podporuje interakciu, a tým sa to stáva SF.
Mám podozrenie, že ľudia sú zvedaví, ako potom
dávate veci dokopy, ako dospejete k rozhodnutiu,
keď je taká rôznorodosť?
No, hľadáme „kde je v tom zhoda?” V druhej časti Constructive Rant umiestni skupina svoje „chcenia” na tabuľu a povie mi, čo sa podobá. Veľké poučenie, poznatok z toho je: „ó, pozrite, koľko zhody je
v tom, čo ľudia chcú”. Normálne to tak je. A potom,
ak sa musíme rozhodnúť, čo je najdôležitejšie, dám
im hárok bodiek, aby zvolili najdôležitejšie veci, ktoré potrebujeme posunúť vpred. Ale často sa o to nestarám, najmä nie o formu. Poviem niečo, ako: „súhlasíte všetci, že máte viac menej rovnaký názor na
to, kam sa snažíte teraz dostať? Hej. OK, tak to tam
nechajme”. Ale ak je dokonalá budúcnosť úplne rozdielna, tak musíte položiť otázku: „toto je ideálna
budúcnosť. Je dostatok zhody v tom, že sa môžeme
posunúť k takejto budúcnosti?” A ak je, tak výborne, začnime hovoriť o tom, čo nám umožní dostať sa
k tejto budúcnosti? Ak sú tieto aktivátory úplne rozdielne, tak im môžem navrhnúť: „mali by sme hlasovať o tom, čo chcete urobiť? Alebo chcete ďalšie
cvičenie, aby sme sa o tom viac porozprávali?” Zried-
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kavo sa to stáva, ale ak sa to stane, musíme to vyriešiť. „OK, dajme si prestávku. Nechajte ma päť minút
rozmýšľať.” Často chmatnem klienta a poviem: „dobre, ok, čo myslíte? Kam myslíte, že to ide, etcetera,
etcetera?”
Teda to, čo hovoríte, je ďalší dôležitý faktor v podniku, že máte vlastne objednávateľa – človeka, ktorý vás vtiahol do práce. Ako to mení situáciu?
Jedna z vecí, čo som zistil, keď som ja viedol tímy,
že som chcel, aby rozhodol tím, ale vlastne som rozhodoval ja. Takže klientovi poviem: „viete, máte tu
rôzne názory na to, ako postupovať ďalej. Osobne by
som povedal tímu, že vám dal naozaj užitočné informácie; tu nedospejeme k rozhodnutiu, ale odnesiete si to so sebou a na základe toho sa rozhodnete”.
Takže to je jeden spôsob, ako to môžete urobiť. Ale
ak máte ešte po zvyšok dňa pracovať, tak povedzte
klientovi: „na ktorej z týchto vecí chcete pracovať?”
Klient nie je celý tím; klient je tento človek, ktorý
to vedie. On má právo povedať, ktorá z týchto ciest
vpred je cesta vpred. Väčšina ľudí len chce príležitosť, aby mohla povedať svoj názor, aby bol vypočutý. Služobne mladší zamestnanci majú často pocit, že
starší vedúci pracovníci ich nepočúvajú. Takže dávame ľuďom šancu urobiť to v tíme. Keď povedia svoj
názor, väčšina je spokojná, keď poviete: „viete čo,
to je úžasné, počuli sme všetky tieto rozličné názory, ale klient chce ďalej postupovať takto”. Väčšina
ľudí to akceptuje.
Tak, vtom zmysle, ako človek konzultujúci v biznise, robíte to, o čo vás klient žiada a preto je spokojný, za to ste vlastne platený, ako aj za to, že
zapájate ostatných.
Áno. Zle to môže vypáliť vtedy, keď máte klienta,
ktorý vás do toho vtiahne a chce, aby ste zmanipulovali skupinu.
Takže musíte uzavrieť kontrakt s klientom ohľadne očakávaní?
Nuž, keď uzatváram kontrakt, tak im položím 20
otázok – vždy tých istých 20 otázok. Zameriavam sa
úplne na to „čo je váš výsledok?” My poznáme účel
stretnutia. Keď vyjdeme z tejto miestnosti, na čom
sa má tím zhodnúť? Dohoda na začiatku je naozaj dôležitá časť úspechu stretnutia. Niekedy nemajú ani
tušenia, čo chcú dosiahnuť. To je moja práca. Dopredu a to je rozdiel oproti iným, dohodneme sa na tom,
aké chcete výsledky. To urobím SF spôsobom. Viete,
predstavte si koniec stretnutia, aké výsledky by vás
najviac uspokojili? A potom „aké výstupy by vás najviac uspokojili? Je to zoznam krokov? Je to nejaká
päť bodová stratégia?” Atď. Takým spôsobom veľmi
jasne dajú najavo, čo bude pre nich úspech, keď vyjdú von. Potom vopred zoznámime tím s týmito výsledkami a oni majú možnosť namietať, čo sa málokedy stáva. Ale pravidlo číslo jeden pre môj úspech,
a pritom nezáleží na tom, či používate SF alebo niečo
iné, je, aké sú výsledky, ktoré vás uspokoja? Ak ste na
ne vôbec nenatrafili, ak ste sa minuli, pravdepodobne
nebudete úspešní.
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OK, je to tak trochu ako princezná Diana v paláci;
rozdiel v podniku je ten, že tam sú v manželstve
traja a jeden z nich ste vy?
Hej, myslím, že najhoršie je, keď máte klienta, super
klienta, a tím. Super klient to deleguje na niekoho
iného a vy pracujete s tou osobou na výsledkoch, ktoré chcú. Tá osoba potom ide za šéfom a povie: „tu sú
výsledky, na ktorých som sa dohodol s Johnom” a šéf
povie: „nie, to ja nechcem”. Ale aspoň to je určitým spôsobom pozitívne, pretože každý sa začne učiť
a uvedomovať si, čo chce.
Tak dostanete ciele a výstupy, a poviete ich účastníkom prv, než prídu do miestnosti?
Hej, pošlem im list, kde sa píše, že urobíme tento
workshop, jeho účel a povedzme, tu sú výsledky, ktoré očakávame, tím bude mať to a to atď. Na spodku
sú dve otázky: čo budete vy považovať za ozajstný
úspech tohto stretnutia a aké je vaše najväčšie očakávanie od tohto stretnutia? No, nie vždy máme čas
dostať odpovede na tieto otázky, ale aspoň sa tí ľudia
nad nimi zamyslia.
Prečo sa teda rozhodnete robiť toto všetko ešte
pred tým, než sa zídete v miestnosti?
Pretože je to praktické. Podnik má vždy len určité
množstvo času. A tiež, ak začnete pracovať na cieľoch a výstupoch v deň workshopu, riskujete, že začnete s nezhodami o nich. Keď príde na facilitovanie,
myslím, že keď poznáte výstupy a ciele už pri príchode a sa veci zmenia, vy sa môžete tiež. Poviem skupine, že toto je scenár, ale ja nie som otrokom tohto
procesu; pracujeme s niečím, čo je podľa nás najlepšie na začiatok tejto skupiny. Ak sa veci zmenia,
poviem: „hej, chlapci, nie o tomto sme sa mali rozprávať, ale venujme tomu 30 minút; vráťte sa s odpoveďami a potom sa vrátime k programu”. Stalo sa
mi niekedy, že na konci prvého dňa klient povedal:
„viete, čo, toto nie je to najlepšie, čo môžeme zajtra urobiť. Toto je to najlepšie.” „OK, aké výsledky
chcete?” Len začnite znova a potom povieme tímu,
ako sa zmenil program.
Ešte by som rada položila jednu otázku. Keďže SF
filozoficky vychádza z úplne inej paradigmy ako
technokratické manažérske praktiky, mohlo by
mať zmysel v organizáciách „nemútiť vodu“ ako
obvykle. Premýšľam, ako o našej práci uvažujeme
v podnikových termínoch a či je to dôležité a/alebo
uskutočniteľné a prípadne ako by to vyzeralo v čistej podobe v podniku.
Myslím, že musíme oddeliť, čo máme na mysli pod
čistotou. Myslím, že sa musíme držať filozofie SF,
v ktorej sa nepozeráme na problémy a robíme všetky tie rozličné veci, ktoré sú v kľúčoch, ktoré vedú
k riešeniam. V tom musíme byť puristi. Ale keď pracujeme s podnikmi, ak povieme, že existujú nástroje, ako napríklad SWOT, ktoré nie sú SF, ak používame filozofiu SF na nich, tak je to zle? Nie. Stále
používame čisté SF, ale náhodou používame filozofiu
SF, nie nástroje SF. A kto povie, čo sú to nástroje? Sú
pôvodné nástroje jediné nástroje, ktoré budeme stá-
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le používať?
Je tu nejaký bod v prostriedku, ktorý nás vyvedie
z tohto zmätku v podniku? Keď je niekto v terapii alebo v koučovaní, má osobný jazyk. V podniku
je jazyk iný, pretože obsahuje podnikové nástroje. Teda, keď nepoužívame ten jazyk, odmietame
jazyk klienta. Je niečím uprostred to, že v podnikoch musíte hovoriť týmto extra jazykom nástrojov a procesov a HR procesov a toho všetkého a používať ho SF spôsobom, ale nie ho odmietnuť?
Súhlasil by som s tým na 100%. Nehovorím „vy nemáte
pravdu, my máme pravdu”; hovorím „to je zaujímavé, ako by sme mohli nájsť zmiešaný spôsob práce,
ktorý je viac SF?” Ďalší faktor, ktorý musíme priniesť,
je to, že v miestnosti je veľa ľudí, takže musíme akceptovať, že musíme používať odlišné spôsoby práce
s nástrojmi SF. Jednoduchšie je to s nástrojmi v koučovaní, ste tam len dvaja. Ale keď máte v miestnosti mnoho rozličných ľudí, dostanete rozličné názory,
dostanete rozličné škálovanie, rozličné interpretácie
toho, čo je desiatka, rozličné dokonalé budúcnosti.
Chcú rozličné veci. To je významný faktor v celom
procese spolupráce. Je veľmi dôležité, aby ste tomu
porozumeli, pretože to znamená, že sa musíte učiť
facilitovať. Ak chcete pracovať s podnikom, nemá
zmysel hovoriť: „no, ja poznám SF, takže môžem ísť
a viesť tieto stretnutia.” Musíte vedieť, ako ich facilitovať a ako pracovať so skupinami ľudí. A to je jedna z vecí, ktoré sú tu stále, lebo veľa ľudí sa nazýva
facilitátormi, ale vlastne sa nenaučili, ako sa to robí.
Môžu to byť dobrí tréneri alebo konzultanti, ale nie
facilitátori.
Čo je na facilitovaní dôležité?
Môj názor na facilitovanie v podnikoch je, že musíte
rešpektovať, že nemajú mnoho času a preto je kriticky dôležitá rovnováha medzi výsledkami a efektívnosťou. SF je veľmi efektívny prístup. To je jedna z vecí,
prečo ho mám rád. Môžeme urobiť veci so SF za pol
dňa, ktoré by trvali celý deň s inými metódami. Klient
v Rakúsku mi povedal: „nikdy som nevidel tento tím
vyprodukovať tak veľa za dva dni. To je fantastické.”
Teda SF je fantastický prístup, ale aj tak nemôžeme
preháňať jeho význam. Nemôžeme sa vyvyšovať a hovoriť: „toto nie je nástroj SF, pretože nie je v knihe”.
SF by skamenel. Ale keď to vravím, rovnako nemôžeme dovoliť, aby sa rozriedil natoľko, že ľudia sa budú
pozerať na problémy a len občas položia SF otázku.
To je nebezpečné. Takže musíme používať našu filozofiu, ale môžeme byť pružní pri používaní nástrojov.
Ohnisko zamerané na výsledky a stále hľadanie to,
čo je najúčinnejšie pri ich dosahovaní. A to by som
naozaj povedal každému, kto facilituje v podniku SF
prístupom. Viem si predstaviť, že niekto nebude súhlasiť s mojimi názormi. Myslím si ale, že všetci sa
môžeme poučiť z rozhovorov o týchto témach.
Ďakujem veľmi pekne.
„Vták je bezpečný vo svojom hniezde – ale nie na to
boli stvorené jeho krídla.” Amit Ray
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Čo sme (pre)čítali za posledné obdobie...
Od osamelosti k blízkemu vzťahu v partnerstve.
Ján Hrustič · Sebareflexia (2015)
Janko je náš dlhoročný kolega – manželský poradca,
geštalt terapeut. To samozrejme nie je kvalifikácia
na to, aby napísal dobrú knihu, ale... predpoklady
(vzdelanie, vek, skúsenosti, roky praxe...) na to, aby
mal poznanie, ktoré sa dá pretaviť do pútavého textu
má. Rozhodol sa napísať knihu, ktorá nie je ani úplne
populárno náučná, no nie je ani úplne akademická.
Stojí niekde uprostred týchto dvoch pólov. Jano Hrustič vo svojej knihe predstavil to, ako o partnerstve
dvoch ľudí uvažuje a predstavil aj to, ako sa môžeme
v partnerstve navzájom učiť. Z vlastných skúseností
a ich reflexie, alebo z programu, ktorý vymyslel a je
osou tejto knihy. Želáme mu a jeho knihe veľa šťastia a čitateľov.
Zakázaná učebnice koučování. Magdalena
Vokáčová · Inner Winner (2013)
Sme vo výcviku koučovania. Okrem iného veľa reflektujeme a píšeme eseje. Tie nám známkujú. A píšeme
nielen eseje, píšeme si aj denník, ktorý odkazuje na
to, ako, ako frekventanti premýšľame, čo nás zaujíma a aké sú naše osobné skúsenosti. Denník nám
slúži ako podklad pre náš osobný rozvoj. Ak sa rozhodnete zhrnúť svoje (často osobné a intímne) skúsenosti a skúsenosti vašich spolužiakov z koučovacieho výcviku zaznamenané v zápiskoch do jednej knihy,
bude iste podobná tej, ktorú vydala Magdaléna Vo-

káčová. Kniha nie je iba osobnou výpoveďou niektorých vybraných účastníkov reálneho, alebo fiktívneho
(nik nevie) výcviku v koučovaní, ale prostredníctvom
vyššie spomenutej formy ponúka aj niekoľko opisov
techník, ktoré sa na výcviku učia. Oceňujem koncept,
stojí za look.
Řešení vnitřních konfliktů (Jak vyřešit vnitřní
konflikty a dosáhnout duševního klidu). Angelika
C. Wagner · ANAG (2014)
Autorka tvrdí, že je možné nájsť duševný pokoj a vyriešiť napätie spojené s vnútornými konfliktami a nepríjemnými emóciami s nimi spojenými. Vymyslela
metódu, ktorá je akousi kombináciou PCA, kognitívnej práce, terapie akceptáciou, meditácie a niekoľkých iných podobných postupov. Jej metóda funguje.
Jej metóda je vedecky overená. Jej metóda sa využíva pri osobných aj profesijných témach. Jej metóda
si však vyžaduje „celého človeka“. Klienta odhodlaného poctivo ju cvičiť a pomáhajúceho, ktorý je metodologicky presný. Spolu môžu následne dosiahnuť
veľa. Napríklad sa zmieriť s najhoršou alternatívou.
Zmierenie sa so sebou, s druhými, či so situáciou prináša vnútorný pokoj. Ak sa vám táto recenzia nepozdáva, kúpte si knihu a vyskúšajte ju použiť pri zmierení sa s týmto textom.
„Bez ohľadu na to, kam idete, tam ste.”
Keith Caserta

Weby, blogy a iné odporúčané kliky
/www.processwork.sk/popizdroje.html

www.processwork.org/manuscripts

Popkári slávia výročie. Kto sú popkári? Na proces
orientovaní psychológovia. To je smer, ktorý málo ľudí
pozná, ale zato má najdlhší a najťažší výcvik na svete. Pokiaľ sa vám nebude snívať ten správny sen, certifikát nedostanete. Popkári vymysleli vlastný slovník – napríklad koncept snového tela, alebo koncept
vysnívania. Na tejto stránke sú zdroje v slovenčine,
mnohé od Slovákov a Sloveniek, ale aj od zahraničných a stručne vás zoznámia s týmto zvláštnym smerom práce.

Joj, keď píšem tieto riadky, mám za sebou diskotéku, ktorú som odohral na popkárskom večierku, čo
nasledoval po ich výročnej konferencii. Diskotéka sa
mi nepodarila, aj keď sa ľudia zabávali, svoj výkon
považujem za slabý. Sledoval som počas hrania/púšťania piesní svoj proces a veru, často mi bolo na figu
z toho, že mi to nejde. Popkári sa okrem iného zaujímajú aj o koncept vnútorného kritika. Ak sa chcete dozvedieť o tom, ako s takýmto niečím pracujú,
alebo ak sa chcete dozvedieť veľa, veľa iného (PhD.
práce, záverečné práce s výcviku, rôzne iné texty)
v písanej podobe toto všetko môžete nájsť v sekcii
manuskriptov.

www.processwork.org/media/media-archive
Popkári majú svojich guruov a gurujky. A možno nielen vo svete, ale aj tu u nás. Vidieť ich na vlastné oči,
zažiť ich, to je iná káva (nevidel som, ale chýry sa
šíria už od 90tych rokov). Mindellovci, Joe Goodbread, Jan Dvorkinová, Lane Ardye, Julie Diamond, Arlene Audergon, Gary Reiss... Títo všetci sú charizmatickí, jedineční učitelia, terapeuti, konzultanti a ešte
o tom aj vedia. Lebo sú uvedomelí. Lebo o to POPke
ide. Pozrite si nejaké videá.
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„Ľudská evolúcia má dva kroky – od bytia niekým
k bytiu nikým; a od bytia nikým k bytiu každým. Táto
vedomosť môže priniesť zdieľanie a záujem na celom
svete.” Ravi Shankar
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Čo je nové v obore?
The Trouble with Psychotherapy: Counselling and
Common Sense. Campbell Purton
Zdá sa, že v súčasnej psychoterapii nastala kríza profesie. V srdci tejto profesie existuje rozpor. Na to,
aby sme mohli pracovať eticky a odborne, musíme
uveriť vlastným presvedčeniam, ktoré nám ponúka
naša paradigma, alebo náš prístup (psychodynamický, kognitívno-behaviorálny, systémový, postmoderný, humanistický), no zároveň má naša paradigma
zjavné obmedzenia, limity týkajúce sa jej aplikácie.
Čo tým myslím? Každý systém presvedčení je iba systémom presvedčení a nie právd. Pri našej práci sa
neopierame o pravdy, ale o ideológie. Tieto ideológie nás vedú v tom, ako počúvame, na čo zameriavame našu pozornosť, ako intervenujeme a prečo to,

čo robíme, robíme práve takým spôsobom ako to robíme. Riadia nás. Kritická reflexia našich ideológií –
mimochodom, každá z nich je užitočná, čo dokazuje výskum psychoterapie, ktorý tvrdí, že každá škola
je užitočná – nám môže pomôcť kriticky reflektovať
našu prax a prípadne ju aj transformovať, či meniť.
Aj o tomto je táto kniha. Čávo, ktorý ju napísal je
rogerián, gendlinovec, filozof, ale nie gendlinovský,
psychoterapeut, autor ďalších zaujímavých kníh,
proste niekto, kto napísal niečo, čo sa nám zapáčilo.
„Ak sa nechcete hádať s niekým, pravdepodobne
bude najlepšie skúsiť vyriešiť problém, radšej než
klamať a dúfať, že tá druhá osoba to urobí za vás.”
E. Lockhartová

Pohľady z praxe, alebo skúsenosti nás a našich kolegov
Kedy odoslať klienta inde ako do koučovania?
Jedno z nedorozumení v oblasti koučovania je to, že
profesionálni koučovia majú nahradiť firemných poradcov a terapeutov, či psychologických poradcov.
Nie je to tak. Nárast koučovania nepredznamenáva
koniec terapie; signalizuje skôr zvýšenú dostupnosť
služieb, ktoré sa osvedčili pri zvyšovaní výkonu jednotlivca a organizácie.
Keď hovoríte za profesionálnych koučov, je dôležité jasne dať ľuďom najavo, že koučovia majú výcvik v chápaní rozdielov medzi koučovaním a terapiou. Ako člen ICF alebo akreditovaný kouč ste podľa
etického kódexu vlastne povinný odoslať budúcich
alebo súčasných klientov terapeutovi v situáciách,
keď je to vhodné. Napríklad členovia ICF sú vedení
k tomu, aby si z ICF Member Toolkit stiahli „10 hlavných indikátorov, kedy odoslať klienta odborníkovi na
duševné zdravie”.
Cesta ako na to
Ak má byť profesionálne koučovanie zodpovedné
a etické, je potrebné zdôrazniť, že koučovanie nemusí byť správna cesta pre každého. V závislosti od
špecifických potrieb a situácie, klient môže mať väčší úžitok z inej služby, ako je napríklad konzultovanie, mentorovanie, psychoterapia alebo poradenstvo.
Vhodným výberom môžete prispieť k identifikácii najlepšieho spôsobu ako pomôcť konkrétnemu človeku,
s ktorým pracujete, alebo hľadá pomoc. Napríklad
tým, že s ním prejdete nasledujúce otázky na mape,
ktorá má byť zdrojom pre každého, kto sa cíti zaseknutý vo svojom profesionálnom alebo osobnom živote. Ponúkame vám mapu, ktorá vám môže pomôcť
s rozhodnutím, čo robiť, keď sa cítite zaseknutí. Dá
sa stiahnuť aj z icf.to/stuck a prebrať ju s možnými
budúcimi klientmi, ktorí sa na vás obracajú.
A ešte zopár vyjasnení v definíciách
Ak vám z mapy vyšlo pole „Koučovanie“, ICF definu-
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je koučing ako partnerstvo s klientmi v tvorivom procese, ktorý provokuje nové myšlienky a inšpiruje ich
k tomu, aby maximalizovali svoj osobný a profesionálny potenciál. Koučovia chápu klienta ako experta na svoj život a prácu a sú presvedčení, že každý
klient je tvorivý a má svoje zdroje. Zodpovednosť kouča spočíva v tom, že:
•
•
•
•

Objavuje, objasňuje a toto objavené a objasnené
prepája s tým, čo chce klient.
Povzbudzuje klienta, aby objavoval sám seba.
Podnecuje   klientom   vytvorené   riešenia   a   stratégie.
Zodpovednosť ponecháva na klientovi.

Tento proces veľmi pomáha klientom zlepšovať svoj
pohľad na prácu a život, a pritom získavať vodcovské
zručnosti a uvoľňovať svoj potenciál. Ak vám z mapy
vyšlo pole „Koučovanie v budúcnosti“. Koučovanie by
možno mohlo byť správnou cestou pre vás v budúcnosti. Ak sa chcete rozhodnúť sa, kedy bude správny
čas, položte si nasledujúce otázky:
•
•
•

Čo chcem dosiahnuť?
Cením si spoluprácu, iné názory a nové pohľady?
Som pripravený venovať čas a energiu na skutočné zmeny?

Ak vám z mapy vyšlo pole „Konzultovanie“
Ľudia a organizácie si najímajú konzultantov pre ich
expertízu, odbornosť. Konzultačné prístupy sa veľmi
líšia, ale všeobecne sa predpokladá, že konzultant
diagnostikuje problémy a navrhne, niekedy aj realizuje riešenia.
Ak vám z mapy vyšlo pole „Mentorovanie“
Mentor je expert, ktorý poskytuje poznanie, múdrosť
a sprevádzanie založené na svojej vlastnej skúsenosti. Mentoring môže obsahovať dávanie rád, postupy
sprevádzania a aj koučovanie.
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Cítite sa
zaseknutí?

Prejdite si týmto dotazníkom, aby ste zistili, kam sa máte obrátiť

Začnite tu

Ste presvedčení, že sa ešte dá vo vašom osobnom alebo profesionálnom živote niečo zmeniť, alebo môžete u seba niečo nové objaviť?
Osobný život

Prežívate bolesť alebo traumu?
Áno

Nie

Hľadáte spôsob, ako vyriešiť
minulú bolesť, dysfunkciu
alebo konflikt?
Áno

Nie

Profesionálny život
Chceli by ste zvýšiť svoju sebadôveru a zlepšiť vzťahy,
komunikačné zručnosti a rovnováhu medzi prácou
a osobným životom?
Áno

Áno

Zvážte koučovanie v budúcnosti

NA MIERU UŠITÉ
RIEŠENIE

STANOVENÝ
PROGRAM

Hľadáte vyššiu produktivitu práce,
lepší time manažment, vyššiu
efektivitu tímu a vyšší pracovný
výkon?

Zvážte tréning

Nie

Chcete dlhodobé výsledky,
ktoré vám pomôžu stať
sa lepším človekom alebo
lídrom?

Zvážte psychoterapiu

Chcete pružné, prispôsobiteľné riešenie alebo vám pomôže
stanovený obsah programu na dosiahnutie cieľov?

V súčasnosti
netreba nič
podnikať

Nie

Nie

Chcete hľadať kroky, činy
alebo riešenia sám pre seba
alebo potrebujete niekoho
iného, aby vám ich vytvoril.

VYTVORENIE
RIEŠENÍ
PRE MŇA

Hľadáte niekoho, kto vyhodnotí vašu situáciu
a dá vám radu alebo spätnú väzbu založenú na svojich
skúsenostiach alebo odbornosti?

VYTVORENIE VLASTNÝCH RIEŠENÍ

Áno

Hľadáte odborníka, s ktorým môžete pracovať na objasnení svojich túžob, potrieb
a na navrhovaní konkrétnych krokov, ktoré vás privedú k cieľom?
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Nie

Áno

Zvážte koučovanie
v budúcnosti

Ste ochotní venovať čas a energiu
na uskutočnenie zmien?
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Áno

Áno

Nie

Zvážte koučovanie

Zvážte koučovanie
v budúcnosti

Hľadáte poznanie, múdrosť a sprevádzanie alebo experta, ktorý
identifikuje, predpíše a potenciálne aj realizuje riešenie?
POZNANIE, MÚDROSŤ
A SPREVÁDZANIE

PREDPÍSANIE A REALIZÁCIA
RIEŠENIA

Zvážte Mentoring

Zvážte konzultovanie
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Ak vám z mapy vyšlo pole „Tréning“
Tréningy sa zakladajú na cieľoch, ktoré stanoví tréner alebo lektor, po dohode so zadávateľom, alebo/aj
účastníkmi. Mnohé tréningové programy tiež predpokladajú systematické, lineárne učenie sa (napr. nácvik
zručností), ktoré je stanovené programom tréningu.
Ak vám z mapy vyšlo pole „Psychoterapia“
Ohnisko pozornosti psychoterapie býva často na riešení ťažkostí, ktoré vznikli v minulosti (napríklad dysfunkčné jadrové presvedčenia) a brzdia emocionál-

ne fungovanie jednotlivca v prítomnosti. Využíva sa
na zlepšení celkového psychického fungovania a zvládania prítomnosti emocionálne zdravším spôsobom.
Členovia ICF majú vzdelanie, ktoré je súčasťou ich
kompetencií, aby dokázali rozlíšiť koučovanie od terapie a sú viazaní etickým kódexom, aby odoslali potenciálneho klienta k terapeutovi, keď je to vhodné.
„Nech zvieratá žijú ako zvieratá; nech ľudia žijú ako
ľudia. To je celá moja filozofia v jednej vete.”
Aravind Adiga

Metódy a techniky pre vašu prax
Cvičenia osobnej reflexie prostredníctvom nástrojov transakčnej analýzy
Keďže Ivan, Števa, aj ja (Vlado) sme momentálne vo
výcviku v transakčno-analytickom koučovaní, a vieme
si predstaviť niekoľko cvičení, ktoré by sa mohli z TA
hodiť aj iným facilitátorom, či pomáhajúcim, vybrali
sme (bez toho, aby ste mali podrobný výklad teórie),
na inšpiráciu niekoľko aktivít do vašej praxe. Tieto
cvičenia možno využiť na osobnú reflexiu, aj ako základ pre zdieľanie skúseností v malých skupinách.
Ego stavy: Rodič, Dospelý, Dieťa.
Transakčná analýza (TA) učí ľudí rozpoznávať, kedy
fungujú vo svojom ego stave rodič, dospelý alebo dieťa. Uvedomujete si prevládajúci ego stav, v ktorom
fungujete? Máte problém fungovať v niektorom ego
stave? Ak budete robiť toto cvičenie v malej skupine,
každý by si mal vybrať jeden ego stav a ostať v ňom
počas skupinového cvičenia, rozmýšľať a hovoriť zo
zvoleného stavu. Účelom tohto cvičenia je pomôcť
vám uvedomiť si, ako by ste mohli fungovať ako rodič
bez toho, aby ste to vedeli.
Pohladenie.
V jazyku iného kmeňa spätná väzba. TA zdôrazňuje
potrebu feedbacku, ktorý nazýva pohladenie. Telesnú i psychologickú funkciu takejto správy. Možno ešte
lepší pojem je odozva. Človek potrebuje odozvu, reakciu na seba, nech je akákoľvek. Berne to nazval pohladenie (môže mať aj negatívnu verziu, napríklad vo
forme kritiky, alebo vo forme iného ublíženia). Pohladenie tak môže byť podmienené (reakcia za niečo,
čo ste urobili), napríklad ocenenie za to, že čítate
tento text a zaujímate sa o TA, alebo nepodmienené (napríklad fyzické pohladenie, alebo vyjadrenie
náklonnosti, či lásky, prípadne jednoduché ocenenie
toho, že ste – bez podmienok). Ako sme už spomenuli,
TA reakcie volá pohladenie (stroke), no to môže byť
aj negatívne. Aké sú špecifické typy pohladení, ktoré potrebujete? Aké pohladenia vyhľadávate? Ako dostávate pohladenia, ktoré chcete? Dokážete akceptovať pozitívne pohladenie alebo máte potrebu zhodiť
ho a nastaviť sa na negatívne pohladenie? Ak robíte
toto cvičenie v malej skupine, môžete experimentovať s pohladeniami a požiadať ostatných členov skupiny, aby vám poskytli také pohladenia, aké chcete.
Prediskutujte v skupine myšlienku podmienených po-
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hladení. Boli ste vychovaní vo viere, že pohladenia
sa vám dostane, keď sa budete správať očakávaným
spôsobom?
Zákazy.
Zákazy sú správy, ktoré programovo akceptujeme —
to jest správy, ktoré sme vedomky i nevedomky zapracovali do svojho životného štýlu (TA mu hovorí
scenár). Reflektujte niekoľko nasledovných zákazov,
či platia aj na vás. Aké iné správy ste počúvali ako
dieťa? Pridajte ich na zoznam. Ktoré z týchto správ
vás stále ovplyvňujú?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nebuď __________.
Mal(a) by si vždy robiť to, čo sa očakáva.
Nebuď tým, čo si.
Nesmieš mať úspech/neúspech.
Nedôveruj ľuďom.
Buď dokonalý(á) — nikdy nerob chyby.
Buď (niečo) viac, ako si.
Nebuď impulzívny(a).
Nebuď sexy.
Nebuď agresívny.
Nechaj si svoje city pre seba.
Mysli najprv na druhých, až potom na seba.
Nikdy nemaj negatívne myšlienky.

Ktoré z týchto zákazov ste nekriticky akceptovali?
Ktoré chcete najviac upraviť? Ako by ste mohli zmeniť niektoré z týchto zákazov? V rámci cvičenia v malej skupine sa každý „stane” svojím rodičom a dáva
zákazy. Každý by si mal osvojiť tón hlasu, aký podľa
neho použil rodič. Zapojte sa do cvičenia a skutočne
povedzte ľuďom, akí by podľa vás mali byť a ako by
mali žiť. V druhej časti tohto cvičenia prediskutujte
zákazy, s ktorými v súčasnosti najviac zápasíte.
Rozhodnutia a opätovné rozhodnutia.
Ľudia majú sklon držať sa rozhodnutí, ktoré urobili v detstve a hľadať dôkazy na podporu týchto rozhodnutí. TA však predpokladá, že to, čo raz bolo
rozhodnuté, sa môže zmeniť. Môžeme sa opätovne
rozhodnúť a žiť tak život slobodne. Aké rozhodnutie
z detstva má podľa vás vplyv na vás ešte dnes? Aký je
to vplyv? Aké rané rozhodnutie by ste najviac chceli
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zmeniť? Ak to robíte v rámci cvičenia v malej skupine, venujte čas tomu, aby ste identifikovali jedno zo
svojich skorých rozhodnutí a porozprávajte sa o ňom.
Potom určite, čo v súčasnosti robíte, aby ste toto rozhodnutie dodržiavali. Napokon prediskutujte, čo by
ste mohli urobiť inak, ako by ste mohli zmeniť toto
pôvodné rozhodnutie tak, aby vás neobmedzovalo.
Napríklad ste sa rozhodli držať v sebe všetky negatívne reakcie; povedali vám priamo i nepriamo, že budete neprijateľní, keď vyjadríte negatívne reakcie.
Chcete zmeniť toto rané rozhodnutie? Ak áno, akým
spôsobom? Aké nové rozhodnutie by ste chceli učiniť?
Skúmanie zástupných pocitov.
V TA „zástupné pocity“ znamenajú zbierku zlých pocitov, ktoré ľudia využívajú na ospravedlnenie svojho
životného scenára a pocitov, na základe ktorých sa
rozhodujú. Tu je niekoľko možných zástupcov:
•
•
•
•

zástupný hnev
zástupný pocit viny
zástupný pocit zranenia
zástupná depresia.

Kontrakty.
TA terapia pracuje na základe kontraktu, čo znamená, že klienti jasne špecifikujú, čo chcú zmeniť, ako
aj na čom sú ochotní pracovať kvôli tej zmene. Aký
je váš názor na využitie kontraktov v terapii? Keby
ste boli klient v TA terapii, napríklad aký kontrakt by
ste boli ochotní uzavrieť? Možno by ste si mohli zapísať kontrakt, ktorý bude obsahovať špecifickú zmenu
správania, ktorú chcete dosiahnuť. Ako by ste mohli
začať pracovať na tomto kontrakte sami už dnes? Ak
by ste mali úspešne naplniť tento kontrakt, čo by sa
vo vašom živote zmenilo?
Kniha o vás a jej scenár.

Ak si napríklad vypracujete zástupný pocit viny, môžete vyhľadávať situácie, ktoré podporia vo vás pocity viny. Budete neustále robiť veci, ktoré vyústia do
pocitu viny. V rámci cvičenia v malej skupine venujte
čas skúmaniu, ako si udržiavate staré, chronické, zlé
pocity. Ktoré sú vaše hlavné zástupné pocity? Zostavte zoznam nedávnych situácií, do ktorých ste sa dostali a ktoré viedli k starým známym pocitom depresie, viny, hnevu alebo zranenia.

Napíšte obsah knihy o svojom vlastnom živote a potom jej dajte názov. Aký názov najlepšie vystihuje
váš život teraz? Aké kapitoly by ste do knihy zaradili? Zapíšte do obsahu kľúčové body obratu a kľúčové udalosti svojho života. Teraz predpokladajte, že
chcete svoju knihu upraviť. Aké úpravy by ste urobili, kapitolu po kapitole? Chcete jej dať nový názov?
To by bolo aj zaujímavé cvičenie v malých skupinách.

Hry, ktoré sa hráme.

Toto cvičenie možno urobiť s partnerom v malých
skupinách. Poskytne formát na skúmanie vplyvu, ktorý mali vaši rodičia na vás a kvalitu života, ktorý podľa vás vaši rodičia prežívajú, a pomôže vám rozhodnúť sa, ako by ste chceli modifikovať svoje vlastné
hodnoty a správanie. Zavrite oči a predstavte si svojich rodičov v ich súčasnom veku a v typickej situácii.
Predstavte si spôsob, ako žijú. Aké je ich manželstvo?
Ako reagujú na svoje deti? Aký život majú? Teraz si
predstavte seba v ich veku a v tej istej situácii. Niekoľko minút si predstavujte, že si vážite to, čo robia
a že váš život je takmer rovnaký ako ich. Ako by ste
modifikovali výsledky tejto fantázie?

Venujte určitý čas reflexii hier, ktoré ste hrali ako
dieťa, aby ste dostali to, čo ste chceli. Napríklad ste
sa možno hrali na bezmocného. Potom aj druhí ľudia
začali správať ku vám ako k bezmocnému a urobili
za vás to, čo ste nechceli urobiť vy. Hoci ste z takej
hry pravdepodobne mali nejaký úžitok, pomyslite na
cenu, ktorú ste za taký zisk zaplatili. Stáli tie výhody za to? Aké hry hráte niekedy teraz? Čo získavate z týchto hier a čo vás to stojí z hľadiska vzťahov
s inými ľuďmi? Čo myslíte, akí by ste boli, keby ste sa
vzdali určitej hry? V rámci cvičenia v malej skupine sa
porozprávajte o svojich skúsenostiach s hraním určitej hry a ostatní sa tiež môžu zahrať túto hru s vami.
Životné pozície.
Porozmýšľajte o svojej sebaúcte. Skutočne máte radi
seba? Vážite si seba? Cítite sa ako víťaz (sebavedomý
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a silný, máte sa rád) aj bez toho, aby ste toho druhého zhodili? Myslíte si, že máte pravdu a zvyšok sveta
sa mýli? Alebo sa neustále zhadzujete? Vo svojom útlom detstve ste možno mali pocit, že všetci okolo vás
sú v poriadku a vy v zásade nie ste v poriadku. Ktoré
situácie viedli k týmto pocitom neprimeranosti? Ako
by ste teraz mohli spochybniť tieto pocity? Označili
by ste sa za víťaza alebo toho, čo prehráva?
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Cvičenie „ste svojím rodičom“.

„Ak sme iba zložito zmontovaná matéria, je to naozaj ponižujúce? Ak tu nie je nič, iba atómy, znamená
to, že sme menej, alebo že je matéria niečo viac?”
Carl Sagan

www.coachingplus.org
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Hry a aktivity...
Ako to vidíš ty?
Ciele:
•
•
•
•

Porozumieť vnímaniu konfliktu
Pouvažovať o inom názore na konflikt
Naučiť sa techniky lepšieho zvládania konfliktu
Rozvíjať dôveru

Veľkosť skupiny:
Akákoľvek
Materiál:
Jeden výtlačok dotazníka Konflikt — Ako to vidíš ty?
pre každého účastníka, perá
Čas:
30 až 40 minút
Postup:
Konflikt môže dodať iskru, ktorá často vedie k lepšiemu riešeniu, tvorivosti a spolupráci. Táto aktivita
pomôže členom tímu: (1) lepšie znášať konflikty, (2)

zvážiť pozitívne aspekty konfliktu a (3) spoznať možný úžitok konfliktu pre seba i pre celý tím.
Nech sa účastníci rozdelia do dvojíc. Každému
účastníkovi dajte jeden výtlačok dotazníka. Nechajte partnerom 10 až 15 minút na rozhovor. Potom nasleduje skupinová diskusia o rozhovoroch a napokon o
nižšie uvedených otázkach.
Variácie:
Nech si dvojice vymenia partnerov vždy po troch
otázkach, aby sa zvýšila úroveň dôvery v tíme.
Otázky do diskusie:
•
•
•
•
•
•

Líšili sa partnerove názory od vašich?
Čo ste sa naučili z iného názoru?
Pomohla vám takáto diskusia o konfliktoch menej
sa ich obávať? Akým spôsobom?
Je konflikt dobrý alebo zlý?
Ako môže konflikt škodiť tímu?
Ako môže konflikt obohatiť tím?

D OTAZ N Í K
Konflikt — Ako to vidíš ty?
___________________________________________________________________________________________
1. Ako ty definuješ konflikt?
___________________________________________________________________________________________
2. Aké sú tvoje typické reakcie na konflikt?
___________________________________________________________________________________________
3. Aké sú tvoje najväčšie klady pri zvládaní konfliktu?
___________________________________________________________________________________________
4. Keby si mohol(mohla) zmeniť jednu vec na tom, ako riešiš konflikty, čo by to bolo? Prečo?
___________________________________________________________________________________________
5. Čo je najdôležitejší výsledok konfliktu?
___________________________________________________________________________________________
6. Čo dobré vyťažil tvoj tím z konfliktu?
___________________________________________________________________________________________
7. Ako môže konflikt uškodiť tímu?
___________________________________________________________________________________________
8. Čo robievaš, keď sa niekto snaží vyhnúť konfliktu s tebou?
___________________________________________________________________________________________
9. Z akých dôvodov sa rozhodneš vyhnúť sa konfliktu?
___________________________________________________________________________________________
10. Čo môžeš urobiť, aby si podporil(a) zdravý postoj ku konfliktu v tíme?
___________________________________________________________________________________________

„Po dychu a pred ďalším je veľa času na oddych.” Basith
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Pár slov na záver

„Nie, doktorko, obávam sa, že sa skončil váš čas.“

Akcie a podujatia
Práca s emóciami v poradenskom procese / 8. - 9. október
Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu v práci s jednotlivcom, 2. modul. Opäť opakujeme základný cyklus kontinuálneho vzdelávania tak potrebného v našej praxi.
Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore / 5. - 6. november
Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu v práci s jednotlivcom, 3. modul. Opäť opakujeme základný cyklus kontinuálneho vzdelávania tak potrebného v našej praxi.
Integratívna práca s motiváciou a zmenou v Košiciach / 16. – 18. október
Pozývame všetkých vás, ktorí nás mohli zažiť na našich workshopoch, naša práca ich zaujala a chceli by pokračovať učiť sa u nás, pričom majú do Košíc bližšie ako do Bratislavy.
Lektorský tím: Ivan Valkovič, Vlado Hambálek a Zuzka Zimová za vami vycestuje.
Toto je ochutnávka s možnosťou voľby pokračovať v ročnom vzdelávaní.
Prenos a protiprenos v psychoterapii / 22. - 23. október
Po tretíkrát sa budeme venovať tomuto klasickému aspektu psychoterapie, ktorý si všimol už Sigmund Freud.
Dvojdňový workshop „Pomáhajúci vzťah – prenos a protiprenos“ ponúkne priestor pre diskusiu, nácvik zručností a prácu s kontextom v situáciách, keď klient viac či menej chce spolupracovať s dôrazom na to, čo sa vo
vzťahu deje.
Motivačné rozhovory / 3.- 4. december
Naša kolegyňa a spolupracovníčka Marta Špaleková vás (znovu) uvedie do tejto špecifickej témy, ktorá pôvodne
Coachingplus
Cabanova 42
841 02 Bratislava

vznikla v oblasti práce so závislými, dnes sa však využíva omnoho širšie. Nie je to prehováranie a presviedča-
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nie, je to sprevádzanie štádiami zmeny v živote kohokoľvek z nás.

Máte záujem o nové myšlienky a chcete sa inšpirovať a obohatiť skúsenosťami iných kolegov? Pripravili sme
pre vás jedinečnú možnosť zdarma zažiť prácu našich priateľov. Téma Coachingplus dňa: Ako zlyhávajú tí, ktorí
pomáhajú? Zažijete rôznych kolegov z rôznych prístupov k psychoterapii, poradenstvu, mediácii, koučovaniu...
Workshopy, diskusie, prednášky. Ste vítaní!
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