
PAWEŁ RAWSKI   

Nazwa części Środowisko Działanie
Przed czym 

chroni? Potrzeby Intencje 
Co możesz dla 
niego zrobić?

Pytania 
pomocnicze

- Jak nazywa się 
Twój Krytyk 
Wewnętrzny?

- Gdzie występuje 
najczęściej? 

- Przy kim? 
- Kiedy? 
- W jakich 

okolicznościach? 
- Co musi się stać, 

by był aktywny?

- Co dokładnie 
robi? 

- Jakich używa 
dialogów 
wewnętrznych? 

- Jakie obrazy 
przedstawia? 

- Na czym się 
koncentruje? 

- Jaka jest 
przyczyna jego 
działania? 

- Dlaczego robi to, 
co robi? 

- Czy jest coś, 
przed czym Cię 
chroni? Jeśli tak, 
co to takiego?

- Jaką potrzebę 
stara się 
zaspokoić? 

- W jaki sposób to 
robi?

- Jakimi intencjami 
się kieruje? 

- Jaki jest jego 
główny powód 
działania? 

- Co go napędza? 
- Jaki jest sens jego 

istnienia?

- Czego ta część 
potrzebuje od 
Ciebie? 

- Co możesz dla 
niej zrobić? 

- Kiedy 
skontaktujesz się 
z nią po raz 
kolejny? 

Przykład - Pan perfekcyjny

- Aktywuje się przy 
ważnych 
projektach dla 
firmy. 

- Często występuje 
także przy 
partnerce. 

- Włącza się, gdy 
zaczyna na czymś 
mocno zależeć. 

- Porównuje mnie z 
innymi, którzy już 
osiągnęli super 
wyniki. 

- Powtarza, że to 
można zrobić 
jeszcze lepiej.  

- Uważa, że coś ma 
być zrobione 
„najlepiej albo 
wcale”. 

- Przed negatywną 
oceną przez 
innych. 

- Przed krytyką. 

- Przed jeszcze 
większym 
strachem. 

- Przed 
odrzuceniem. 

- Osiągnięć 

- Efektywności 

- Kompetencji 

- Rozwoju 

- Wyzwań

- Ochrona przed 
cierpieniem, 
spowodowana 
zrobieniem 
czegoś „po prostu 
dobrze”.

- Mieć z nim 
częstszy kontakt. 

- Stopniowo 
obniżać 
standardy w mniej 
istotnych 
zadaniach i 
sprawdzać jak to 
wpływa na 
projekt i życie. 
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Uzupełnĳ 
samodzielnie


