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Praca ta przedstawia trzy studia przypadków w których coaching wsparty zastosowaniem 
kwestionariusza MTQ48 umożliwił trzem osobom o ambicjach założenia własnych biznesów 
zapoznanie się z własnymi obszarami do rozwoju jak też ustalenie jasnych celów i kroków 
milowych.  
 
 

Studium przypadku 1 – Adam Robson 
 
Studium przypadku 2 – Leila Nathaniel 
 
Studium przypadku 3 – Sarah Scoutman 
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Studium przypadku 1 - Adam Robson 
 
Adam postanowił zrezygnować ze swojego stanowiska w Stowarzyszeniu Prawników co 
umożliwiłoby mu prowadzenie opieki dla swojego poważnie chorego syna. Aby kontynuować 
ambicje zawodowe jak też wykorzystać własne umiejętności, Adam postanowił założyć 
własną działalność szkoleniowo-coachingową. Taka praktyka umożliwiłaby mu pracę w 
zredukowanych godzinach, z domu jednocześnie umożliwiając opiekę nad synem.  

 
 
Analiza wyników z badania MTQ48 i rozmowa z coachem z firmy Cascade wykazały obszar do 
rozwoju na skali Pewności Siebie. Adam odrazu zaakceptował te wyniki. Adam miał długą i 
pełną sukcesów karierę na wysokim stanowisku i jego pewność siebie we własne możliwości 
była bardzo wysoka w środowisku korporacyjnym przewodząc zespołom, przy 
opracowywaniu podejścia strategicznego, tworzenia nowych inicjatyw i przyczyniając się na 
wyższym poziomie do osiągnięcia kluczowych celów biznesowych. 
Jednak w odniesieniu do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, znalezienia 
klientów, ustalania strategi marketingowej, obowiązków związanych z prowadzeniem firmy, 
pewność siebie Adama była niska. 
 
Z punktu widzenia procesu coachingu, wgląd  w Adama poziom Odporności Psychicznej 
umożliwił klientowi i coachowi prace nad konkretnymi zagadnieniami tj. Tworzeniu planu 
biznesowego jak też ustalenie sobie celów krok po kroku i wyciagania wniosków z własnych 
osiągnięć i działań bez przygnębiającego uczucia porażki czy też przeładowania.  
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Adam również opracował sposób myślenia do działania z " tak jakby" ramki, określaną 
techniką NLP. W swoich działaniach marketingowych i komunikacji z potencjalnymi nowymi 
klientami, Adam działał tak, jakby już był znanym i doświadczonym trenerem a nie 
nowicjuszem w roli trenera-coacha.  
 
Sześć miesięcy po procesie coachingu i budowy odporności psychicznej w oparciu o wyniki z 
kwestionariusza MTQ48, Adam ma pełny koszyk klientów coachingowych, jest w stanie 
oprzeć się na referencjach od klientó dla pozyskania nowego biznesu jak też osiągnął 
równowagę między pracą a życiem jakiej potrzebował do opiekowania się chorym synem. 
 

Studium przypadku 2 - Leila Nathaniel 

 
Leila została zwolniona z poprzedniej pracy. Po czasie poszukiwań nowej pracy zrozumiała, 
ze tak naprawdę w dzisiejszych czasach nie jest łatwo o pracę. Leila poważnie myślała o 
założeniu własnego biznesu sekretarskiego ponieważ jej poprzednia rola jako administratora 
i kierownika biura pomogła jej uzyskać właściwe umiejętności w danym zawodzie. 

 
 
Po analizie wyników z badania Odporności Psychicznej (MTQ48) i przedyskutowaniu ich z 
coachem, Leila zrozumiała, że zwolnienie z poprzedniej pracy miało na nią dużo większy 
wpływ niż dotychczas myślała. Pozostawiło poczucie rozbicia, braku motywacji i niepewność 
co do dalszych kroków.   
 
Jej ambicja pracy na własnej działalności przeszkadzała jej w znalezieniu nowej pracy a jej 
niska pewność siebie przeszkadzały w założeniu własnego biznesu. W tej sytuacji Leila miała 
poczucie ‘utknięcia’ i potrzebowała sposobu na wyjście z impassu i nabranie świeżej energii. 
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Przeanalizowała poprzednie rozmowy o pracę i zdała sobie sprawę, ze to poczucie braku 
kierunku jest widoczne na rozmowach i jest czymś co nie służy jej w zdobyciu nowej pracy. 
 
Szokiem też było zapoznanie się z wynikami z badania MTQ48, które z pewnością byłyby inne 
6 miesięcy wcześniej kiedy jeszcze pracowała i miała pozycję pełną wyzwań i była doceniania 
przez kolegów/szefów. Po zapoznaniu się z wynikami jak też sugestiami rozwojowymi z 
raportów, Leila podjęła decyzję o pracy nad sobą po to aby znaleźć nową pracę dla 
zapewnienia środków finansowych. Zrozumiała, że praca na etacie pozwoli jej z powrotem 
zbudować pewność siebie co z kolei pozwoli jej na podjęcie kroków dw kierunku stworzenia 
własnej działalności. Wraz z coachem stworzyła plan działania. 
 
Ukierunkowane działania z planem ‘krok po kroku’ pomogły Leili wrócić na rynek pracy i 
aplikować o pracę w jej zawodzie, raczej niż szukać stanowisk na wyższym szczeblu co Leila 
robiła tuż po redukcji jej etatu. Po jednej  takiej aplikacji, Leila otrzymała pracę na pół etatu i 
opisała proces rozmowy kwalifikacyjnej jako najlepszą jaką kiedykolwiek miała. Czuła się 
pewna siebie i jasno umiała przedstawić swoje umiejętności.  
 
Praca ta umożliwiła Leili z powrotem na uzyskanue struktury w jej życiu i nadała jej kierunk 

działania. Zastrzyk finansowy pozwolił jej się zrelaksować jeśli chodzi o kwestie budżetu 

domowego. Leila nadal współpracuje z coachem uzyskując pomoc w pracy nad planami 

założenia własnego biznesu, tj. Zakładaniem strony internetowej, sposobów na pozyskiwanie 

kilentów, itd. Praca ta będzie kontynuowana do czasu kiedy Leila będzie mogła dać 

wypowiedzenie w pracy na etat.   



Using MTQ48 to support people setting up their own business 
 

AQR - Innovations in Improving Performance 

 

 

Studium przypadku 3 - Sarah Scoutman 
 
Sarah rozpoczęła proces coachingu i hypnoterapi ponieważ chciała pozbyć się zbędnych kilogramów. 
W trakcie wstępnej analizy okazało się, że Sarah próbowała radzić sobie z większą ilością problemów 
niż kwestie wagi co prowadziło do wyczerpania i zmęczenia jak też negatywnych reakcji wobec 
najbliższych członków rodziny.  
 
Dyskusja z coachem spowodowała wyrzut emocji w tym złość/płacz i wyszło na jaw, że Sarah 
nienawidzi swoją pracę. Sarah pracowała w zakładzie naprawczym samochodów, na nocnych 
zmianach i uważała, że ta praca nie ma sensu, jest mało płatna, mało interesująca i nie wywołuje 
motywacji w Sarah. Zaczęła wspominać o swojej poprzedniej pracy jako opiekunka do dzieci i 
pielęgniarka w żłobku, kiedy to czuła się bardziej spełniona, praca z dziećmi dawała jej dużo więcej 
zadowolenia, mogła wdrożyć swoje umiejętności i wykształcenie jak też w dużo wiekszym stopniu 
umożliwiała jej prowadzenie rodziny.  

 

 
 
Powoli Sarah zaczęła zdawać sobie sprawę, że jej przejadanie się i ogólny brak zadowolenia z życia 
zaczął się 18 miesięcy wcześniej kiedy to zaczęła pracę w zakładzie naprawczym. Zrozumiała, że jeśli 
wróci do pracy z której będzie czerpać satysfakcję, powróci równowaga w innych aspektach jej życia, 
w tym kłopotach z jedzeniem.  
 
Kolejene sesje coachingowe były poddane tematyce stworzenia własnej działalności w sektorze 
opiekowania się dziećmi i Sarah była bardzo podekscytowana tą możliwością.  
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Zastosowanie narzędzia MTQ48 nadało rozmowom coachingowym zdefiniowany punkt 
wyjścia i umożliwiło skoncentrowanie sie na głównych obszarach rozwoju ważnych dla Sarah. 
Zwłaszcza w obszarach ‘zaangażowania’ i ‘pewności siebie’, by nie poddawać się w chwilach 
pierwszych trudności, byc przygotowanym na możliwe problemy wymagające różnorodnych 
rozwiązań i to, że nie zawsze będzie łatwo. Własny biznes wymaga wielu poświęceń 
różniących się od pracy na etacie.  
 
Sarah również musiała nauczyć się radzić sobie z kontrolą nad własnymi emocjami 
wywoływanymi uczuciami, kiedy coś szło nie tak jak zakładała. To własnie emocje stały na 
przeszkodzie w negocjowaniu z potencjalnymi klientami. Sarah była bardzo wrażliwą osobą 
cierpiącą na wybuchy płaczu kiedy napotykała trudności/przeszkody.  
Również w trakcie sesji coachingowych Sarah nauczyła się technik wspierających budowę 
poczucia własnej pewności siebie jak też kontroli własnych emocji. To umożliwiło jej 
odzyskanie wpływu na własne życie, jej nawyki żywieniowe i jej karierę.  
 
Obecnie Sara prowadzi własny biznes opiekowania się dziećmi usytuowany we własnym 
domu. Przestała pracować dla zakładu naprawczego samochodów i straciła 6kg wagi. Sarah 
uważa się za zadowoloną i spełnioną osobę, robiącą to co lubi i posiadającą balans życia i 
pracy. 
 


