
OSTRZEŻENIE: Ten e-book stawia na głowie 

większość przekonań dotyczących coachingu 

i wspierania rozwoju osobistego, kompetencyjnego, 

osiągania celów - słowem pracy wspierającej innych 

w rozwoju. 

 

W tym szaleństwie jest metoda! I to jaka! 

Rewolucjonizuje pomaganie i relację pomagania tak, 

że nie osłabia, a wzmacnia!  

Jesteś ciekaw? 

 

Prawdopodobnie czasem to już robisz. Prawdopodobnie 

robisz to dobrze.  

Prawdopodobnie robisz to czasem. 

Prawdopodobnie nie uważasz tego za wspieranie. 

I niemal na pewno nie uważasz tego za profesjonalne… 

Doświadczenia z ostatniego półwiecza oparte na  dorobku 

Franka Farrelly'ego – Ojca Terapii Prowokatywnej i Dziadka 

Coachingu Prowokatywnego oraz wiedza i doświadczenie 

zebrane przez ostatnich kilka lat pozwolą Ci zrewidować te 

przekonania i cieszyć się odjechanymi sposobami 

wspierania klientów i bliskich – dokładnie za dwadzieścia 

minut. 
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Dziękuję wszystkim, którzy wspomogli powstanie tej książki udzielając 

mi wsparcia, stawiając wyzwania, będąc moimi klientami 

i nauczycielami, najczęściej wszystkim naraz. 

http://www.prowo.pl/


 
 

 

 

 

 

 

  

Jak w 3 krokach wykorzystać 

naturalny humor i przekorę,  

by błyskawicznie wspierać 

klientów i jednocześnie 

świetnie się przy tym bawić? 

TToommaasszz  KKoowwaalliikk  

 

CCooaacchh  zz  jjaajjeemm??  



Jeżeli pracujesz z ludźmi, tak jak ja, to wiesz, że…  

…wszyscy trafiamy na wyzwania i problemy. Wyzwania 

rozwojowe, w relacjach z bliskimi, w relacjach w pracy, 

finansowe... problemy w relacjach z żoną szefem mężem 

dzieckiem kolegą teściową przyjaciółką lekarzem 

kochanką kochankiem panią w sklepie podwładnym 

klientem ministrem sąsiadką psem kotem i rybkami, 

w relacjach z sobą samym, w pracy, w domu i  zagrodzie, 

finansowe, transportowe, motywacyjne, kulinarne, 

zdrowotne, konsumpcyjne, filozoficzne, erotyczne 

i egzystencjalne. 

Większość chce się z nimi zmierzyć i dać im radę. Wielu 

korzysta przy tym z coachingu.  

 

A niektórzy eksperci od coachingu mówią: 

„Towarzysz klientowi. Nie doradzaj, nie oceniaj, słuchaj, 

zadawaj mocne pytania, staraj się zrozumieć. Bądź 

z klientem i trzymaj się w cieniu.” i tak dalej. 

 

Brzmi z pozoru sensownie, nieprawdaż? 

 

Działa na sali szkoleniowej i działa z kolegami-coachami. 

Działa nawet wobec niektórych prawdziwych klientów.  

Ale w przypadku pozostałych klientów NIE DZIAŁA.  

 



Nie działa, bo w rzeczywistości 

NIE SĄ GOTOWI 

NIE WIERZĄ, ŻE DADZĄ RADĘ 

PODĄŻAJĄ KU CUDZYM CELOM 

NIE MAJĄ MOTYWACJI 

……………………………….………..* 

Czego byś nie robił – zaliczysz glebę. Pozorne sukcesy 

kryją głęboką porażkę i klienta i Twoją. Rośnie Twoja 

frustracja, spada pewność siebie, myślisz sobie 

„trzeba było nie rzucać tej cholernej korporacji!” 

i zastanawiasz się nad (ponowną) zmianą zawodu. 

Ale… 

Kiedy zaczniesz stosować tę zwariowaną 

metodę … 

…zaczniesz odnosić spektakularne SUKCESY. 

Klienci będą z siebie wydobywać 

zaskakujące pokłady energii, motywacji, 

mądrości, wytrwałości. Będą realizować 

swoje własne cele szybko i z radością dzięki 

wyzwoleniu z  siebie głębokiej energii 

samego życia.  

                                  
* wstaw właściwą wymówkę Twojego klienta albo Twoją 



 

Dzięki uruchomieniu tej samej energii, która 

napędza seks i zdobywanie pożywienia, 

a także osiąganie więcej: 

POTĘŻNEJ ENERGII 

GŁĘBOKICH EMOCJI 
Energii, której nie doceniamy, żyjąc tylko 

„w głowie”: tylko racjonalnie i logicznie 

myśląc.  

 

Kiedy zachowasz i rozwiniesz miłość do 

ludzi, a porzucisz polityczną poprawność,  

zadzieją się cuda! 

 

Żeby te cuda się zadziały, potrzebujesz 

wyzwolić tę energię w kliencie: uruchomić 

przekorę, odruch „ja ci pokażę!”…  

Gest Kozakiewicza to nasz gest narodowy! 

  



Rozdział 1.  

Krok 1: Siła sprzeciwu 
 

 

 

Zadbaj o to, by przez kilka minut mieć zapewniony 

spokój. Możesz puścić relaksującą muzykę albo pozostać 

w ciszy. Nabierz głęboko powietrza i... 

...przypomnij sobie taki czas lub moment, kiedy miałeś† 

marzenie, pragnienie, kiedy Ci się chciało... Masz?... To 

przypomnij sobie moment, kiedy rozmawiałeś z kimś 

                                  
† Używam formy męskiej, co jednak nie znaczy, że kobiety nie mogą zrobić tego 

ćwiczenia. Po prostu język polski wymaga, aby do drugiej osoby zwracać się 

w jakimś rodzaju. Piszę w rodzaju męskim, bo sam jestem facetem. A poza tym 

jeśli jakiś facet w ogóle chce się w jakikolwiek sposób rozwijać, to trzeba 

korzystać z okazji, bo to wyjątkowo rzadkie zjawisko ;-) 



o tym, czego pragniesz, o czym marzysz, a ten ktoś 

powiedział Ci, że nie dasz rady (albo że to nie dla ciebie, 

albo coś bardzo podobnego)... Zanurz się w tym 

wspomnieniu, zobacz je tak, jakbyś tam był... zauważ, jak 

się poczułeś, jakie emocje wywołało w Tobie to 

stwierdzenie... Jeżeli jesteś jak większość ludzi, zapewnie 

pomyślałeś „Jak to, ja nie dam rady?! To jeszcze 

zobaczymy!” i poczułeś przypływ energii i chęci, by to 

osiągnąć. Było tak? 

Jeśli tak właśnie było, to doświadczyłeś przypływu tej 

właśnie głęboko naturalnej i potężnej energii sprzeciwu. 

Rozmówca sprowokował Cię do działania, a przynajmniej 

do większego pragnienia tego, czego pragnąłeś.  

To właśnie jeden z fundamentalnych elementów 

Coachingu Prowokatywnego.  

  



Rozdział 2.  

Krok 2: Przekomarzanie się przyjaciół 
 

 

Pamiętasz prawdopodobnie taki czas, kiedy byłeś wśród 

przyjaciół i świetnie się bawiliście tylko rozmawiając ze 

sobą. Być może był to jakiś wypad w góry, nad morze, do 

lasu, być może byliście u kogoś z Was w domu... A może 

to była knajpka... W każdym razie było mnóstwo śmiechu 

i przekomarzania się. Zapewne pojawiły się także 

przyjacielskie kuksańce, czy też „kuksańce werbalne” - 

szorstkie słowa, które nie raniły, tylko były rodzajem 

„przepychania się”... przekomarzania, zacieśniały relację, 

choć dla obserwatora mogłyby brzmieć jak kłótnia, gdyby 

nie ten śmiech i radość, której nie da się z niczym 

pomylić. 



Taki jest, oglądany z zewnątrz, sposób komunikowania 

się coacha prowokatywnego. Coach jest pełen 

życzliwości, ciepła, głębokiego wsparcia, które okazuje 

niewerbalnie w każdy możliwy sposób, stoi twardo po 

stronie klienta i jednocześnie dzięki temu może często 

właśnie droczyć się i przekomarzać z klientem, a także  

mówić wprost o trudnych rzeczach, dawać w jawny 

sposób ważną informację zwrotną, której inni dać nie 

śmieli. 

W atmosferze lekkości przyjacielskiego przekomarzania 

się łatwiej klientowi obronić własne oceny i cele, przyjąć 

taką informację zwrotną i budować w oparciu o nią 

własną pewność obranej drogi.  

 

Dodatek dla ambitnych lub ciekawych: obejrzyj 

na YouTube film „Cyrk Motyli” i zauważ, jak te 

elementy wykorzystał Mendez, dyrektor Cyrku 

Motyli, rozmawiając z Willem.  

Obejrzyj film do końca i wróć tutaj... 

...jesteś z powrotem? To jedziemy! 

  

https://youtu.be/MRpkKV5Hj7Y


Rozdział 3  

Co takiego jest w Coachingu 

Prowokatywnym? 
 

W tradycyjnych metodach wspierania łatwo osunąć się 

w pomaganie osłabiające, w nierówną relację. Bywa, że 

klient to sobie „dośpiewa” sam, mimo starań coacha... 

I na coacha i na klienta czyha taka pokusa. 

Coaching Prowokatywny nie jest jak rozmawianie 

o sporcie tylko jak trening, który buduje kondycję, 

umiejętności i siłę, szybkość... Wiele nowych zachowań 

klient przejawia już na sesji! 

Coach prowokatywny zostawia na boku poprawność 

polityczną (która szczególnie w nadmiarze powoduje 

powierzchowność i „gładkość”), dzięki „niepoprawności” 



błyskawicznie dochodzi do sedna i chwyta za to, co 

ważne, często proste i najważniejsze zarazem – bez 

owijania w bawełnę, bez lukrowania, za to z dużą dozą 

gorącej akceptacji. 

Jest świetny między innymi do ruszania zastałych sytuacji, 

przeintelektualizowanych podejść do spraw, 

przywracania równowagi,  

Przez odwracanie perspektywy, krzywe zwierciadła... 

budzi kreatywność w znajdowaniu nowych dróg. 

Łatwiej zauważyć „myślaki”, które się wyhodowało, 

odkryć swoje własne „ślepe plamki”. 

Gdy dotychczasowy obraz świata wiruje i rusza sie 

w posadach – łatwiej zacząć budować na nowo, ogarniać 

po nowemu...  

  



Rozdział 4. Do działania. 

Krok 3: bądź coachem na opak! 
 

 

Ja, Tomasz Kowalik, przyznaję się:  Nie sądziłem, że będę 

ludziom mówił „takie rzeczy”, a oni będą za to wdzięczni 

i jeszcze będą mi płacić. 

Wierzyłem, że jako coach powinienem „trzymać się 

w cieniu”, być ciepłym, wspierającym, łagodnym typem 

dobrodusznego mędrca, który wiele wie, ale niewiele 

mówi, tylko czeka, aż klient sam dojdzie do własnej 

mądrości. Który go wspiera słowem i pytaniami. Że moja 

frustracja jest nieodłączną częścią pracy coacha. 

Tak właśnie myślałem. 



Pracowałem tradycyjnie, wchodziłem w głęboki kontakt, 

zadawałem mocne pytania, a kiedy klient „nie mógł”, „nie 

umiał”, „nie dawał rady” – przeżywałem frustrację, której 

oczywiście nie okazywałem, bo jako coach musiałem być 

chłodnym i pewnym siebie profesjonalistą. W dodatku 

jako NLP-owiec wierzyłem, że do wszystkiego można 

skutecznie podejść „na rozum”, że Człowiek jest istotą 

przede wszystkim Rozumną. Jak bardzo się myliłem!...  

Wreszcie, dzięki poleceniu przyjaciół, zetknąłem się 

z twórcą Terapii Prowokatywnej (i pośrednio – Coachingu 

Prowokatywnego)  Frankiem Farrellym.  Zaprosiłem go 

do Polski, by poprowadził warsztat. Ogromne ryzyko, 

jednak przy wsparciu organizacyjnym przyjaciół - udało 

się. I potem znowu. I znowu. 

Okazało się, że… to był punkt zwrotny, na który 

czekałem całe dotychczasowe życie! 

Najpierw „łapy mi się rozjechały”. Niby wiedziałem, czego 

się spodziewać, a jednak… Metoda była niewiarygodnie 

skuteczna i niewiarygodnie sprzeczna z tym wszystkim, 

co wiedziałem o coachingu i terapii! Frank mówił 

klientom „Taaakie rzeczy…”  Nie tylko innym, ale także 

mnie, kiedy miałem własną sesję z Frankiem. 

Zaskoczenie, frustracja, poruszenie, śmiech, łzy, śmiech i 

łzy jednocześnie. I poczucie, że zmienia się coś gdzieś 

głęboko. 

Nie będę utrzymywał, że było to nagłe olśnienie. Moje 

myślenie o coachingu się rozsypało i nie chciało się 

„zsypać” z powrotem. Trzeba było roku i kolejnego 

warsztatu Franka, żebym zaczął zbierać swoje nowe 

narzędzia do skrzyneczki. Trzeba było wielu prób 



i błędów, informacji zwrotnych od klientów i jeszcze wielu 

warsztatów. Wreszcie załapałem.  

Było trudne? TAK! 

Było przełomowe?  JESZCZE JAK! 

Pracowałem z klientami i prowadziłem warsztaty. We 

Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Tarnowie, Łodzi, 

Gdańsku, Poznaniu, Zielonej Górze, Opolu, Katowicach… 

Współpracując z uczelniami i szkołami coachingu. Nadal 

organizując Warsztaty Mistrzów®, zapraszając 

znakomitych trenerów Coachingu Prowokatywnego 

i odwiedzając ich w Europie. 

Zrozumiałem wreszcie, że było warto. Było warto całą tę 

drogę przejść, by móc się tym dzielić i udostępniać to 

wszystko innym.  

Może także Tobie? Być może właśnie robisz pierwszy 

krok?...  

Bardzo się ucieszę, kiedy skorzystasz z tego zaproszenia. 

Zapraszam na stronę http://www.prowo.pl. Znajdziesz 

tam więcej informacji oraz, jeśli tak zechcesz, wybierzesz 

te warsztaty, które Cię interesują. 

Jeśli natomiast uważasz, że masz szczególną osobistą 

sytuację „do przerobienia” i potrzebujesz to zrobić 

SZYBKO na indywidualnej sesji/sesjach, to zadzwoń lub 

napisz. Moje dane kontaktowe znajdziesz poniżej. 

Tak czy siak,  
cieszę się, że jesteś! 

Życzę Ci wszelkich cudowności w życiu! 

http://www.prowo.pl/


 

Mistrzowska Szkoła Coachingu 

Prowokatywnego to potwierdzenie siły 

człowieka. To radość, zabawa z dobrą 

złością, która popycha go w wybranym 

przez niego kierunku. 

Sandra Kwiatkowska 

Trener biznesu, coach 

 

Mogę śmiało polecić Mistrzowską Szkołę Coachingu 

Prowokatywnego i Tomka Kowalika. To jest szkolenie poszerzające 

umiejętności, dodające bardzo wiele do warsztatu coacha. Sama 

pracuję zgodnie z wytycznymi ICF, a jednak często sięgam po 

narzędzia prowokatywne ze względu na ich efektywność. Przez 

ostatnie pół roku użyłam tej metody praktycznie z każdym moim 

klientem. Nie w taki sposób, że dominowała one całe spotkanie 

(choć przypominam sobie jedną sesję w całości w “obrządku 

prowokatywnym”), ale że była moją deską ratunkową, gdy sytuacja 

wydawała się beznadziejna. Co ciekawe, zawsze potem 

wchodziliśmy z klientem na pożądany tor, tak jakby humor z jednej 

strony, a z drugiej cios w postaci technik prowokatywnych, 

skatalizował ruch, wgląd i decyzję zmiany. Jestem fanką różnych 

narzędzi oraz interwencji, prowokacja jest jedną z ulubionych. I tak 

samo jak w przypadku każdej metodologii, Ważne jest by się 

z prowokacją “obyć”, dobrze ją poznać, wypraktykować, a tym 

samym zastosować zgodnie z intencją 

autora – Franka Farelly’ego. Tomek potrafi 

tego nauczyć. Wychodzisz ze szkolenia 

z praktyczną wiedzą plus otrzymujesz wiele 

dodatkowych tipów przydatnych 

w codziennej pracy coacha. Możesz 

podglądać Tomka i uczestników, z których 

większość to doświadczeni coache. (Nazwa 

„mistrzowska” w końcu do czegoś 

zobowiązuje.)  Tomek ma u mnie 5+ 

Patrycja Kosiarkiewicz 
Artystka, Kompozytorka,  

Autorka Tekstów, ACC ICF Coach,  

Team & Group Certified Coach™ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012856302103&fref=ts
http://www.patrycja.pl/


 

 

Kontakt 
 

Jeśli chcesz zapytać albo umówić się na sesję lub wziąć 

udział w szkoleniu: 

 

napisz maila:  tomasz.kowalik@prowo.pl 

lub zadzwoń:  502 314 078 

 

To jest właśnie ten moment, jeżeli chcesz coś zmienić 

w życiu – osobistym lub zawodowym – napisz maila 

lub zadzwoń. 

  

Czekam na Twój kontakt. 

 

Do usłyszenia i do zobaczenia! 

 

Tomasz Kowalik 

 

P.S. Ten e-book jest do pobrania tutaj:  

http://www.prowo.pl/bezplatny-e-book-coach-z-jajem/ 

http://www.prowo.pl/bezplatny-e-book-coach-z-jajem/

