Danışanlarımla Nasıl Çalışırım?
Koçunuz olarak kim olduğunuz, hedefleriniz, değerleriniz ve vizyonunuzla bağlantılı olabilmeniz için
sorgular, cesaretlendirir, tavsiye eder, mücadeleye davet eder, talepte bulunur ve dinlerim.
Tamamen size ve hayattan ne istediğinize odaklanırım: en önemlisi sadece hedefleriniz için değil
tamamıyla sizin için orada bulunurum.
Koçluk ilişkisi her ikimiz tarafından şekillendirilecek olup karşılıklı geri bildirimlerle
detaylandırılacaktır. Birlikte yapacağımız bu yolculuk boyunca ben yanınızda olacağımı garanti
etmeme rağmen yaptığınız ve yapmadığınız her hareketten siz sorumlu olacaksınız.
1. Elinizden Gelenin En İyisini Yapmanızı İsterim
Eğer bir şeyler yapmaya ve içinizdeki en iyiyi çıkarmaya hazırsanız sizinle çalışırım. Eğer elinizden
gelenin en iyisini yapmıyorsanız, yapmanızı isterim. O anda kendi en iyinizi ortaya çıkaramıyorsanız
sizi anlar, duyulmanız, sevilmeniz ve tekrar rotanıza yönelmeniz için elimden geleni yaparım.
2. Belirli Taleplerde Bulunurum
Zaman zaman, sizden “Ay sonuna kadar bu işi tamamlayacak mısın?” gibi direkt taleplerde
bulunacağım. Bu talebimi kabul edebilir ya da “Bunu yapamam ama şunu yapabilirim” türünden karşı
teklif getirebilir ya da nadir de olsa reddedebilirsiniz. Bana hangi şekilde cevap verirseniz verin sizi
destekler, yanınızda olurum.
3. Gerektiğinde Tavsiyede Bulunurum
Durumdan eminsem ve siz de buna açıksanız, bir fırsatı değerlendirmek ya da bir problemi ele almak
için spesifik öneride bulunurum. Eğer emin değilsem, söylerim. Ne olursa olsun benim
söylediklerimden size uyanı alır kendi kararınızı kendiniz verirsiniz.
4. Açık Sözlüyüm
Sesinizde değişik bir tonlama ya da ters bir şey fark edersem, bunu size sorarım. Genellikle böyle
küçük anlar bize bir şeyleri çözme şansı sunarlar. Kabul etmeseniz de size karşı çıkmam sadece olaya
daha yakından bakmanızı sağlarım.
5. Ev Ödevi Veririm
Mesela görüşmelerimiz arasında birkaç hedef belirlemenizi ve odaklanmanızı isterim. Eğer sizi
zorlarsam, söyleyin. Eğer daha fazla zorlanmak istiyorsanız, istemeniz yeter!
6. Sizin İçin Buradayım
Her şeyi duymak istiyorum. Kişisel bir probleminiz olduğunda, bir şeyden memnun olmadığınızda (bu
koçluk ya da ben de olabilirim), büyük bir şeyin farkına vardığınızda ya da başarıyı paylaşmadan
duramadığınızda, lütfen her zaman beni arayabileceğinizi ve paylaşabileceğinizi unutmayın.

