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“Obraz w Coachingu Kariery i Doradztwie Zawodowym”  

Zastosowanie obrazu i gier coachingowych w procesach rozwoju 
osobistego wzmacniając auto-refleksję, poczucie własnej wartości i 

podejmowanie działania. 

Prowadzenie: Do Raniszewska dla KOWEZiU - Cross border seminars „Konferencja 
szkoleniowa nt. poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach 

specjalnych.” 

 

 

   
Fot. Do Raniszewska 

 

“MOJE MARZENIE * MOJE UMIEJĘTNOŚCI * 

MOJA DROGA” 

 

 

PROGRAM: 

1. Pauza, inspiracja, mentalne i emocjonalne przybycie na warsztat. 
2. Proces autorefleksji opartej o strukturę trzech pytań sięgających sedna. 
3. Moje Wielkie Marzenie – refleksja i zaplanowanie własnego projektu na przyszłość. 
4. 20’ - Podsumowanie i zakończenie, pytania i odpowiedzi. 
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REZULTATY WARSZTATU – CO UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI: 

Warsztat adresuje następujące kluczowe kompetencje coacha i doradcy zawodowego:  

- Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa Klienta 

- Obecność coachingowa 

- Aktywne słuchanie 

- Pytania sięgające sedna 

- Bezpośrednia komunikacja 

- Budowanie świadomości 

- Projektowanie działań 

- Planowanie i wytyczanie celów 

 
Główne cele to: 

- Zdobycie wiedzy i praktycznego doświadczenia w zakresie metod rozwojowych z wykorzystaniem 

słowa i obrazu, metafory wizualnej i werbalnej. 

- Poznanie w praktyce zastosowania The Coaching Game i  Punctum w coachingu. 

- Wzbogacenie swojego warsztatu zawodowego i wejście na głębszy poziom pracy rozwojowej. 

- Odnowienie własnej energii i odkrycie nowych możliwości w rozwoju osobistym, zainspirowanie 

się, podniesienie motywacji. 

 

 

O TRENERCE 

Do Raniszewska - Jestem trenerką, coachem, Certyfikowanym Trenerem POINTS-OF-YOU™ i 

licencjonowanym konsultantem MOTIVATIONAL MAPS™. Pracuję indywidualnie i grupowo, z 

biznesem i z oświatą. Prowadzę zajęcia rozwojowe dla dorosłych i dzieci: głównie dla środowiska 

profesjonalistów (trenerzy, coachowie, nauczyciele/ dyrektorzy szkół), dla biznesu (kadra executive) i dla 

szkół (bezpośrednio w szkołach oraz przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli). Szkolę z zastosowania „Obrazu w coachingu”. Szkolę coachów akredytowanych przy ICF w 

ramach programu CCEU – Coach Continuos Education Unit – globalnego programu zapewniania 

standardów w coachingu. Specjalizuję się w obszarach rozwoju i przywództwa osobistego, motywacji i  

zaangażowania, relacji i komunikacji interpersonalnej. Fotografuję i piszę oraz jestem w regularnej praktyce 

rozwoju poprzez ruch. Współtworzę podejście OFF WORDS oparte na syntezie pracy z Ruchem, 

Obrazem i Słowem Projektuję i prowadzę szkolenia, warsztaty, coaching, doradztwo w obszarach 

przywództwa, rozwoju i motywacji. Mam za sobą ponad 1000 godzin szkoleń. Do tego coaching i wiele 

tysięcy godzin doradztwa organizacyjnego. We wcześniejszych latach pracowałam w biznesie, jako 

międzynarodowy menedżer, a potem w branży doradczej specjalizując się w dużych, zintegrowanych 

procesach i projektach związanych z zarządzaniem ludźmi. Jestem doktorantką na studiach doktoranckich 

w Collegium Civitas na kierunku socjologii, gdzie pracuję badawczo nad tematem „Obrazu Ciała w 

Społeczeństwie.”  
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Materiały 

Szkoleniowe 
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Pauza: istotność pauzy w procesie auto-refleksji 

Pauza to zatrzymanie się na chwilę, zwolnienie tempa, odpuszczenie pośpiechu. I dopuszczenie relaksu oraz 

swobodnego, niekontrolowanego przepływu myśli. Myśli płyną i tylko obserwujesz z ciekawością i bez 

oceny. To czas przygotowania się do refleksji, podczas gdy doświadczenia i myśli konsolidują się. Zwracamy 

się ku sobie, skupiamy się na byciu w swoim ciele, obdarzamy się większą uważnością, której brakuje w 

codziennym działaniu i pośpiechu. Kontaktujemy się ze sobą, ze swoim oddechem, ciałem. 

Podczas pauzy nasz mózg pracuje na falach alfa, towarzyszących stanom refleksji i relaksacji. Wtedy umysł 

dopuszcza myślenie nieschematyczne, na które jest czas kiedy zwolniliśmy tempo, przywołuje wiedzę z 

doświadczenia życiowego, otwiera na intuicję, na wewnętrzne przeczucie, na prawdziwe emocje. 

Pauza przygotowuje do pracy rozwojowej. Jest ważna dla jakości sesji rozwojowej, bo ułatwia wyjście poza 

schemat myślenia, zmianę punktu widzenia lub poszerzenie go, uzyskanie głębszego wglądu w stan rzeczy, 

uwzględniając nie tylko „co muszę” ale też „co czuję”, „co podpowiada mi intuicja”, „czego tak naprawdę 

chcę”, „co tak naprawdę myślę”, „jakie są moje wartości”...  

Fale Mózgowe1: U podstaw naszych myśli, emocji i zachowań leży komunikacja między neuronami w 

naszym mózgu. Fale mózgowe są wytwarzane przez synchroniczne pulsowania elektryczne w masie 

neuronów, które komunikują się między sobą.  

Fale Mózgowe Delta – najwolniejsze i najgłośniejsze (niska częstotliwość, głęboko penetrująca jak 

uderzenie bębna). Są generowane w najgłębszej medytacji i podczas snu – w fazie bez marzeń sennych. Są 

źródłem empatii. Uzdrawianie i regeneracja są wtedy stymulowane, stąd głęboki i niezaburzony sen ma 

krytyczne znaczenie dla regeneracji i zdrowienia.  

Fale Mózgowe Teta – mają miejsce podczas snu ale też dominują podczas głębokiej medytacji. Są bramą 

do uczenia się i zapamiętywania.  

Fale Mózgowe Alfa – mają miejsce podczas spokojnego przepływu myśli, ale już nie podczas medytacji. 

Fale Alfa to ‘siła momentu teraz’, bycia tu, w teraźniejszości. To stan odpoczynku umysłu.  

Fale Mózgowe Beta dominują w normalnym stanie świadomości kiedy uwaga jest skierowania na zadania 

poznawcze wykonywane w świecie zewnętrznym. Beta to ‘szybkie’ działanie, obecność i obudzenie, uwaga 

I koncentracja, zaangażowanie w rozwiązywanie problemów, ocenę, podejmowanie decyzji, działania 

wymagające skupienia poznawczego. 

Fale Mózgowe Gamma – są najszybszymi falami mózgowymi (wysoka częstotliwość, jak flet) i 

związane są z symultanicznie zachodzącym procesowaniem informacji pochodzących z różnych części 

mózgu. 

 

  

                                                             
1 Źródło: http://www.brainworksneurotherapy.com/what-are-brainwaves (tłumaczenie własne) 
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Autorefleksja w oparciu o metodę Points of You 

 

Oto 4 etapy procesu autorefleksji w coachingu i poradnictwie bazując na metodzie pracy z Obrazem/ 

Fotografią 2 : 

 

PAUZA 

Zatrzymanie się pozwala złapać oddech i spojrzeć na życie z dystansu. Pauza to podstawowy i niezbędny 

krok, aby przebić się przez zasłonkę codziennego myślenia i automatyzmy funkcjonowania w codziennym 

życiu.  

 

POSZERZENIE 

W każdej sytuacji istnieje nieskończona liczna punktów widzenia. Sztuką jest zacząć obserwować życie z 

nowej  perspektywy. Bo wtedy – na tym etapie – szukasz nieznanego, nie wiedząc gdzie cię to zaprowadzi. 

 

KONCENTRACJA 

Kiedy już sprawdzisz rozmaite punkty widzenia, wtedy możesz skupić się na tych, które są dla ciebie 

adekwatne. Nawigując pośród pytań wyklarujesz sobie spojrzenie na różne opcje, które pojawiły się, i 

wybierzesz te, które najbardziej ci odpowiadają i pasują do twojego wewnętrznego rytmu. 

 

DZIAŁANIE 

Na tym etapie następuje zamiana tego, co potencjalne na to co konkretne. Zarysowujesz plan działania, albo 

listę rzeczy do zrobienia, które stanowią mierzalne kroki, niezbędne do wykonania, aby zrealizować nowe 

postanowienia.   

                                                             
2 Na podstawie metody Points of You - http://www.points-of-you.com/method 
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Jak i dlaczego patrzeć na obraz  

Fotografia przenosi przeszłość do teraźniejszości, dzięki czemu pozwala przyjrzeć się doświadczeniom, 

emocjom, zdarzeniom z przeszłości z perspektywy teraźniejszej. Interpretacja jest całkowicie subiektywna i 

nie ma ani złej ani dobrej odpowiedzi. Głębsza obserwacja fotografii pozwala dostrzegać nowe punkty 

widzenia, poszerzyć spojrzenie, zrozumieć jakie emocje i odczucia ci towarzyszą w odniesieniu do tematu, 

który omawiasz, bo starasz się go lepiej zrozumieć.  

Patrząc na obraz możemy zadawać następujące pytania w trzech warstwach postrzegania i myślenia: 

1. Pytania o warstwę faktów: Co widzisz na obrazie, na zdjęciu? Co ono przedstawia, kogo? Jaka to sytuacja? 

Jakie kolory widzisz, jakie kształty, formy.  

2. Pytania o warstwę emocji: Jakie emocje budzi w Tobie ten obraz, to zdjęcie? Co czujesz kiedy na nie 

patrzysz? Jakie wspomnienia ono przywołuje w Tobie? 

3. Pytania o warstwę znaczenia i działania: Jak ten obraz, to zdjęcie ma się do Twojej sytuacji, do Twojego 

tematu? Jak ono „opisuje” Twoją sytuację. Co mówi na Twój temat? I co w związku z tym, możesz zrobić?  

Pytania z pierwszej warstwy mają na celu wyostrzenie uważności i uruchomienie spostrzegania więcej niż w 

pierwszym momencie, na pierwszy rzut oka. 

Pytania z drugiej warstwy mają na celu połączenie się z emocjami, odniesienie tego, co widzę, do tego co 

czuję. Następuje włączenie sfery emocjonalnej klienta do omawiania tematu. 

Pytania z trzeciej warstwy mają na celu uzyskanie nowego czy poszerzonego spojrzenia na omawiany temat. 

Obraz staje się metaforą dla sytuacji lub problemu klienta. Obraz uruchamia wyobraźnię i skojarzenia. 

Stanowi zachętę do poszukania nowych znaczeń. Jednocześnie ponieważ jest to „tylko” obraz, pojawia się 

szansa na to, aby pod pretekstem opowiadania o obrazie powiedzieć coś więcej. Mówiąc na przykład: 

„Jak patrzę na ten obraz, to jeszcze mi przychodzi na myśl, że …..”. 

„Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale jak patrzę na obraz, to widzę na nim …. i wtedy myślę, że …”. 

W ten sposób obraz może posłużyć osobie do tego, aby „zasłonić się” nim i odważyć powiedzieć coś, co 

jest trudne do wyrażenia, lub wcześniej klient nie pozwalał sobie na powiedzenie tego. 
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SPOSOBY WYKORZYSTANIA OBRAZU W COACHINGU 

Wykorzystanie obrazu w coachingu polega na tym, że uzyskiwanie wglądu w omawiany problem odbywa 

się poprzez wnikliwą obserwację obrazu i jednoczesne odnoszenie różnych przychodzących myśli i 

skojarzeń z tym obrazem do omawianego problemu. Proces zachodzić może tak, że na przykład: 

‒ Osoba wybiera lub losuje obraz, obserwuje i analizuje swoją reakcję na to, co widzi, „łowi” myśli i 

skojarzenia, i dopiero potem opowiada słowem, jak obraz i myśli nim wywołane odnoszą się do 

zagadnienia klienta. 

‒ Osoba wybiera fotografię własną lub rodzinną, na podstawie której „odkrywa” swoje własne 

emocje, doświadczenia czy relacje zapisane na fotografii. Tak naprawdę przygląda się sobie z nowej, 

obecnej perspektywy przypomina sobie swoje doświadczenia i na ich podstawie formułuje ważne dla siebie 

odpowiedzi czy postanowienia.  

‒ Osoba komponuje wypowiedź wizualną do swoich myśli wykorzystując swoje zdjęcia, jakieś obce 

fotografie, gotowe karty fotograficzne, wycinane z czasopism obrazy, a także dorysowuje czy dodaje słowa. 

Można powiedzieć, że podczas sesji coachingu z zastosowaniem obrazu w jednym momencie spotykają się 

pytanie, obraz i słowo, a przez obserwację obrazu klient uzyskuje szansę na pogłębienie swojej refleksji na 

dany temat.  
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MOJE WIELKIE MARZENIE! 

Zapisz swoje WIELKIE MARZENIE (dalej będziemy nazywać je projektem). Zapisz coś, co da Ci 

prawdziwe poczucie samorealizacji i spełnienia. Niech Twoje wielkie marzenie odnosi się do sfery życia 

zawodowego/ do Twojej aktywności społecznej. Odważ się marzyć. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

W odniesieniu do twojego marzenia, wybierz po jednej fotografii z każdej serii, aby zgłębić, opisać i 

zwizualizować sobie to marzenie. 

 

Podróż - Zastanawiając się nad Twoim projektem i „podróżą przez życie” jaką on dla Ciebie będzie - co 

ten projekt znaczy dla Ciebie, dla twojego życia? Jakie są Twoje uczucia, emocje i myśli, kiedy myślisz 

o nim? 

 

 

Po Prostu Być - Co ten projekt wniesie do życia innych osób, z którymi jesteś związana/y (Twoi 

uczniowie, koledzy w pracy, klienci, przyjaciele, rodzina)? 

 

 

Możliwości - Zastanawiając się nad odpowiedziami na dwa pierwsze pytania, jakie możliwości stoją 

przed Tobą i innymi osobami dzięki temu projektowi. Co się przed Tobą i przed nimi otwiera? 

 

 

Trudności - Jaka jest jedna główna przeszkoda, która stoi na drodze do realizacji tego projektu? W czym 

jest tak naprawdę problem? Jak przezwyciężyć tę przeszkodę? 

 

 

Działania - Ustal 1-3 działań, które możesz podjąć, aby przezwyciężyć powyższą przeszkodę i sprawić, że 

MARZENIE stanie się rzeczywistością. Co musisz zrobić, jaka jest Twoja rola? 
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Fragmenty badania “Obraz w  Coachingu”, które przeprowadziłam w 2014 r. 

 

Poniżej: Wpływ zastosowania obrazu zdaniem Coachów: 

 

 

Poniżej : Wpływ zastosowania obrazu zdaniem Klientów coachingu: 
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About “Image in coaching/ counselling” - from May issue of the 

Euroguidance Inspight3: 

 

The meaning of “Image in Coaching”:  

By “Image in Coaching” I mean using photographs and drawings in an open, creative, and nonjudgmental 

way during a coaching or therapy sessions. It covers using photographs as objects (developmental tools), 

taking photographs or drawing as activity (developmental activities), and exploring images as vehicles of the 

meaning – of the clients’ thoughts and ideas (developmental content).  

 

The purpose and the benefits of using images in coaching? 

First of all, to bypass verbal barriers and politically correct thinking. Often, it is difficult for people to 

express with words what they feel, have experienced in their lives or want in a relationship. Either because 

of self control, which is the result of what is culturally  “stamped” as right or wrong, decent or not, etc. Just 

think of family expectations, gender issues, personal growth or low self-esteem which blocks self-expression. 

Or poor linguistic skills due to e.g. age (children), social origin or impairment such as speech or hearing 

defects. Linda Berman, one of the phototherapy pioneers, wrote “Sometimes concepts, feelings or visual 

experiences can be difficult to express linguistically and we may use photographs to enhance or replace our 

verbal description”. Secondly, to visualize change and raise the self-esteem. Visualization is often used 

in coaching or therapy in order to strengthen a person’s motivation to change. Let’s take an example of a 

young graduate who wants to start a freelance career but has doubts and fears as a result of his/her inner 

voice but also what he or she has heard from family or friends. To describe an action plan and create a “TO 

DO” list is one step for this person. But to “SEE THE DREAM” is another important step. SEEING 

one’s dream as a poster, or a series of photographs illustrating “What will I look like and how will my life 

be when I follow my dream” can bring a new quality in believing in and in thinking of life projects that are 

not only about risk taking and fulfilling an action plan but also about having a VISION. Thirdly, to use 

actively visual memory in development. Visual memory represents a natural human mental process. 

Human minds use visual memory to perform even the simplest operations: from remembering the face of 

someone we’ve just met in the office, to remembering what time it was last we checked. Or how did the 

child feel in the morning before going to school. Every day, in every moment of life, experiences are stored 

in the form of images. Without visual memory, we wouldn’t be able to store - and later retrieve - anything 

we see. Children often express their thoughts and feelings by drawing. Later, when they become linguistic, 

they express with language and language is metaphoric.” 

 

Kind of images used during coaching sessions: 

These can be clients’ photographs, counsellor’s own collections as well as coaching games. I like to ask 

clients to bring or to take their own pictures. This is very useful when they need to explore more about their 

values, what is important to them, what is their personal story, a personal journey so to say, or to understand 

better about the process or a change that is happening in their lives. In this case I use a phototherapy 

technique called “My Photoalbum” which consists of a series of pictures organized by the clients individually 

and subjectively which navigate them through their personal stories. Secondly, I have a series of pictures 

representing various life topics and show them to my clients so they can choose them as metaphors for their 

                                                             
3 http://euroguidance.eu/wp-content/uploads/2010/10/Insight-2015_20.04.15.pdf 
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narrative. Thirdly, I use tools developed by Points of You, which are “The Coaching Game” which includes 

65 topics illustrated with photographs and “Puctum” which includes 33 pictures. Finally, I use drawing as 

activity, either as a separate activity or combined with photographs.  

 

Typical coaching topics when images are especially useful: 

First, to understand what is happening in one’s life and how to move on, connecting to one’s dreams, values, 

wishes, understanding what impacts relationships. Secondly, social integration in a team, family, group of 

children at school, developing common listening attitude, acceptance, tolerance and respect among people 

in a group. Thirdly, strengthening one’s identity, by connecting to one’s deep needs and resources, 

supporting the self-esteem, changing negative thinking into a more positive one and improving self-image.  

 

Fundamentals or theories justifying the use of images in coaching or therapy: 

Most powerful justification comes from practice; when the clients say that it helps them. But I would also 

like to refer to the theory of the Sociology of Body (Body and Social Theory), to Brain Sciences and 

specifically to the Visual Memory (visual memory describes the relationship between perceptual processing 

and the encoding, storage and retrieval of the resulting neural representations) and to Phototherapy which 

has developed significantly since the 1960s. It is already used successfully by many therapists.  
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