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WPROWADZENIE

W dzisiejszej humanistyce duchowość stanowi jeden z ciekawszych i szerzej
dyskutowanych problemów. Literatura przedmiotu odnosząca się do tej kwestii
jest niezwykle bogata i nie sposób w tym miejscu omówić ją w sposób kompleksowy, zwłaszcza że różne dyscypliny, takie jak filozofia, teologia, religioznawstwo, psychologia czy socjologia, proponują własne narzędzia, służące do
badania tego fenomenu1. Wielość ujęć zdaje się w tym wypadku potwierdzać
zarówno niejednorodność, jak i istotne kulturowe znaczenie duchowości w perspektywie globalnej i w kontekście indywidualnych doświadczeń, wyrażających
się w twórczym działaniu, poszukiwaniu spełnienia czy przekraczaniu własnych
ograniczeń. Takie szerokie podejście stało się w wielu środowiskach, także biznesowych, synonimem dążenia do tego, co daje wewnętrzną satysfakcję, pozwala odnaleźć własne miejsce w życiu i jako takie okazuje się koniecznym warunkiem osiągnięcia dobrostanu. W tym kontekście zainteresowania duchowością
zyskują więc nowe interpretacje, a przede wszystkim oryginalne zastosowania
praktyczne.
Ten stan rzeczy dotyczy również coachingu, w którym istotną rolę odgrywa
poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań i nowatorskich strategii, pozwalających klientowi, zwanemu także coachee, lepiej adaptować się w świecie pogrążonym w stanie permanentnej przemiany, a także kryzysu, kiedy
znane dotąd i utarte ścieżki postępowania, służące znalezieniu dobrej pracy
i osiągnięciu w niej sukcesu, tracą swoją skuteczność. Angielska nazwa, która
ciągle jeszcze nie ma dobrego tłumaczenia na język polski, wywodzi się z określenia pracy trenera2. Dzięki pracy z coachem możliwe staje się efektywne
wprowadzenie projektowanej zmiany, jak również znalezienie nowego, bardziej
1
Wszystkie plany badawcze nad nową duchowością zostały już szeroko omówione (por.
Leszczyńska, Pasek 2008: 9–17; Pasek 2013: 22–49). Na trudności związane z definiowaniem
współczesnej duchowości zwracają uwagę również Kłoczowski (2006) oraz Sokolik (2006).
2
Szczegółową analizę etymologiczną nazwy „coaching” przedstawił Henryk Szmidt
(2012: 16–21), który doszukał się węgierskich źródeł tego określenia. W języku angielskim
coach oznacza też trenera, dlatego czasami pojawia się zabawna innowacja tego zapisu jako
„couch”, zapewne w nawiązaniu do kozetki, która raczej kojarzy się z terapią niż z aktywnością sportową czy z biznesem. Artur Król proponował określenie „zmieniacz”, jednakże nie
przyjęło się ono, także – jak się zdaje – z tego powodu, że wskazuje tylko na jeden aspekt
działalności coachingowej – pracę ze zmianą.
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korzystnego obrazu samego siebie jako kogoś, kto może zyskać poczucie wewnętrznej harmonii, spełnienia i satysfakcji. Dążenie do tego stanu wspiera
ćwiczenie poszerzania umiejętności obserwowania rzeczywistości, a także samodzielnej analizy zasobów i związany z nią warsztat motywacji oraz kształtowania pożądanych nawyków. W tym sensie coaching staje się swoistą odpowiedzią na wyzwanie czasów społeczeństwa ryzyka (Beck 2002) późnej nowoczesności. Praca z duchowością obecna w tej praktyce wpisuje się w tę charakterystykę. Dużą rolę odgrywa w niej więc wykorzystanie elementów dawnych tradycji religijnych, mogących stanowić ważny punkt odniesienia dla indywidualnych poszukiwań. Jednakże ich interpretacja pozostaje nieraz bardzo swobodna,
a w konsekwencji nowa, a nawet paradoksalna. Gdyby więc za obraz tradycyjnej duchowości uznać Jezusową przypowieść o budowie domu na skale, to metaforą duchowości w coachingu mogłoby okazać się wznoszenie go na księżycu
– materiały i narzędzia są porównywalne, jednak ambicje i wyobrażenia z nim
związane okazują się nieoczekiwane i często bez analogii do zwyczajowych
potrzeb i zachowań. Można oczywiście te dążenia potraktować jako próbę realizacji jeszcze jednej utopii, jakich w myśli zachodniej jest wiele. Niemniej warto
też zapytać, co sprawia, że zaczynamy szukać nowych kontekstów duchowych
wyzwań, podczas gdy tradycyjne tracą swoją aktualność.
W naszym kraju prowadzi się ciągle niewiele badań naukowych związanych
z praktyką coachingową, chociaż powstaje już w tej dziedzinie coraz więcej prac
licencjackich i magisterskich, a ostatnio nawet doktorskich, należy więc mieć
nadzieję, że ten stan rzeczy ulegnie zmianie. Tym bardziej tematyka duchowości
w coachingu nie doczekała się do tej pory kompleksowego opracowania, jakkolwiek została zauważona (por. Pasek 2013: 178–183)3. To stosunkowo słabe
zainteresowanie wynika również z faktu, że w Polsce coaching ma względnie
niewielu odbiorców, wśród których tylko część jest zainteresowana kwestiami
duchowości, a w każdym razie świadomie to deklaruje. W tej sytuacji analiza
zamierzonej problematyki staje się przysłowiową kroplą wody, która pozwala
zobaczyć szersze spectrum, szczególnie że – jak zauważył Henryk Szmidt
(2012: 26) – zorientowanie na duchowość pozostaje w dużej mierze specyfiką
polskiego coachingu. Należy więc zadać sobie pytanie: co to oznacza i skąd się
bierze ta potrzeba? A dalej: jak coachowie rozumieją pojęcie duchowości? Jakim językiem o niej mówią? Do jakich wyobrażeń świata nawiązują? Czego
oczekują od coacha klienci, którzy szukają u niego wsparcia właśnie w dziedzi-

3
Warto przy okazji zwrócić uwagę, że Vikki Brock (2008), która w swojej dysertacji zajęła się przedstawieniem źródeł coachingu, o jego duchowym wymiarze wspomina jedynie na
marginesie głównych rozważań.

Wprowadzenie
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nie duchowości? I wreszcie: na ile ta działalność łączy się z szerokim nurtem tak
zwanej nowej duchowości?
Definiowanie współczesnej duchowości nie należy do zadań łatwych przede
wszystkim ze względu na wspomnianą już różnorodność, a także złożoność
warunków ponowoczesnej rzeczywistości. W tym miejscu dość wspomnieć, że
w opisie jej przemian pewne metodologiczne, a zarazem metafizyczne granice
wyznaczyli Zygmunt Bauman i Anthony Giddens. Pierwszy z nich wprowadził
pojęcie płynnego społeczeństwa zanurzonego w doświadczeniu lęku (Bauman
2008). Ten obraz świata pełnego głęboko nieraz skrywanych niepokojów jest
równoważony dynamicznym przekazem Giddensa (2005 i 2006), który pokazuje
(na przykład analizując terapeutyczny poradnik samorozwoju), w jaki sposób
następuje akceptacja nowych warunków życia, a następnie adaptacja do nich.
Badanie coachingowych strategii z konieczności przebiegać musi w takiej właśnie perspektywie. Rzecz naturalna, coachom bliższe będzie podejście Giddensa, podczas gdy wielu klientów identyfikuje się przede wszystkim z opisanym
przez Baumana poczuciem lęku i ten znamienny paradoks wyznacza kulturową
perspektywę obecnej w nim duchowości. W tej sytuacji jedynym wyjściem pozostaje znalezienie jakiegoś wspólnego jądra doświadczeń kojarzonych ze sferą
duchowości4. Za takie właśnie kryterium można uznać dążenie do samorozwoju,
będącego podstawowym warunkiem samorealizacji, które stanowi również istotny wyróżnik pracy coachingowej.
W tej perspektywie zaznaczają się i przenikają wszystkie znaczenia współczesnej duchowości. Pierwszym jest duchowość w sensie najbardziej ogólnym,
niejednokrotnie odwołującym się też do chrześcijańsko-antycznych źródeł tej
idei. Coaching skoncentrowany na efektywności oraz osiąganiu szybkich i skutecznych, a jednocześnie wymiernych zmian może się wydawać, przynajmniej
na pierwszy rzut oka, metodą stojącą jeśli nie w opozycji, to w każdym razie
daleko od tego, co zazwyczaj kojarzy się z tradycyjnie rozumianym chrześcijańskim przeżyciem duchowym. Jednocześnie działalność tego typu dobrze
wpisuje się w strategie poszukiwania optymalnych i niestandardowych rozwiązań dla trudnych sytuacji, a takich procedur w cywilizacji Zachodu powstało
wiele i nieraz miały one proweniencję religijną. Praktyka konsekwentnego wyznaczania celów stała się na przykład jednym z fundamentalnych założeń protestanckiego etosu pracy, przyczyniając się do zapowiedzianego przez Maksa
4

Takie określenie jest oczywiście dużym uproszczeniem, jednakże jego wprowadzenie
pozwala uniknąć opisowego wyliczania cech, które nie są ostateczne, więc nie spełniają metodologicznych wymogów definicji. Podobne uproszczenia były już stosowane, zwłaszcza
w religioznawstwie, w odniesieniu do nurtów charakteryzujących się szczególną różnorodnością, na przykład hinduizmu czy magicznego taoizmu.
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Webera procesu „odczarowania” świata (Taylor 2012: 920). Pozostawiam
otwarte pytanie, czy duchowość pojawiająca się również w coachingu wspiera
ten stan rzeczy, czy też pozwala swoim zwolennikom w jakimś sensie powrócić
na utracone pozycje, kiedy pojawia się w miejscu, w którym tradycyjnie pojmowane wartości duchowe zanikają lub przechodzą całkowitą metamorfozę5.
Tak czy inaczej, wprowadzenie elementów duchowości w tryby coachingowej
pracy otwiera nowe okoliczności dla realizacji obydwu czynników. W warunkach
polskich specyfika tej sytuacji polega przede wszystkim na tym, że w coachingowym nastawieniu na osiąganie jasno określonych celów otwiera się przestrzeń
dla duchowości nieraz całkiem innej niż wynikająca z protestanckiego ideału,
który nie zyskał w naszym kraju znaczącego oddziaływania. Wydaje się, że
takie właśnie podejście wynika w dużej mierze ze swoistej irracjonalności stosowanych tu metod, polegających często na swobodnej pracy z wyobraźnią,
koncentracji na projektowaniu przyszłości i ustalaniu źródeł osobistego potencjału. Wypracowanie takiej postawy stanowi dla klienta dobry punkt wyjścia
dla dalszych poszukiwań tego, co staje się dla niego w trakcie spotkań tak ważne,
że pozwala przekroczyć granice „zwyczajnego” funkcjonowania i zmierzyć się
z nadchodzącą zmianą, a nawet stać się jej nośnikiem lub wyjść poza jej wpływy.
W drugim znaczeniu duchowość zostaje utożsamiona z ruchem New Age,
stanowiącym ważny punkt odniesienia we współczesnych studiach poświęconych tej tematyce, który został zresztą już nieraz kompetentnie omówiony, także
w polskich opracowaniach (por. Kubiak 2005; Hall 2007: 58–101; Dobroczyński 2000 i 2009; Kasperek 2012; Pasek 2013). Do mojej książki wprowadzam
więc jedynie pewną rekapitulację wybranych wątków, ważnych dla omawianego
tematu, próbując jednocześnie wyłonić te aspekty, które pozostają ciągle żywym
i relewantnym elementem współczesnej kultury i jako takie zawierają się również w coachingowym przesłaniu. Zestawienie z ideologią newage’ową jest
w tym wypadku o tyle istotne, że oddzielenie od koncepcji Nowego Millennium
stanowi w Polsce swoistą deklarację programową wielu coachów. Większość
znanych mi przedstawicieli tego zawodu (w tym wszyscy zapytani o to przeze
mnie zarówno w zamieszczonych w tej książce wywiadach, jak i w prywatnych
rozmowach) podkreśla niechęć do tego ruchu. Zauważmy, że taka postawa jest
charakterystyczna dla Polaków, którzy niejednokrotnie wyrażali w badaniach
zainteresowanie ideami wywodzącymi się z ruchu newage’owego, chociaż nie
kojarzyli ich bezpośrednio z jego oddziaływaniem (por. Kubiak 2005: 162; Pasek
2013: 43). Również coachom koncepcje New Age kojarzą się jedynie z po5
Na przykład Wouter J. Hanegraaff (1996: 409) twierdzi, że ponowne „zaczarowanie”
pozostaje jedynie nośnym hasłem New Age, podczas gdy w rzeczywistości ta duchowość
prowadzi w odwrotnym kierunku.
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wierzchownością i szukaniem łatwych rozwiązań, podczas gdy własną praktykę
zaliczają do kategorii wymagającej indywidualnej pracy. Podkreślają to także
osoby, które nie identyfikują się już jednoznacznie z Kościołem katolickim,
a nawet deklarują zerwanie z instytucjonalnym wymiarem religii6.
Dorota Hall (2007) w swoim fundamentalnym opracowaniu ruchu New Age
w Polsce zauważyła, że osobną kwestią, której ona sama nie poddawała analizie,
pozostaje problem pracy z duchowością w psychoterapii. Coaching nie jest
wprawdzie terapią, jednak wpisuje się w kontekst praktyk systematycznego
samorozwoju projektowanego obecnie często w kooperacji z psychologiem lub
coachem, popularnego również w naszym kraju. Wydaje się, że w tym podejściu
rysuje się zmiana wobec najważniejszej tezy cytowanej autorki. Hall z dużą
trafnością pokazała bowiem charakterystyczne cechy polskiego New Age, zwracając uwagę na jego ludowo-magiczny i „energetyczny” charakter, związany
z ludową tradycją zakorzenioną w religii katolickiej, a także – w przeciwieństwie do nurtów zachodnich – słabo wyróżniające się tendencje indywidualistyczne. Tymczasem zapotrzebowanie na taką właśnie osobistą pracę w obszarze coachingowej duchowości nie ulega żadnej wątpliwości i stanowi świadectwo nowych potrzeb pojawiających się w tym obszarze.
Duchowość w trzecim znaczeniu często określa się mianem „nowej”. Wyrasta ona wprawdzie z zainteresowań właściwych dla newage’owego ruchu, jednak wykracza poza związane z nim stereotypy7. Nie zmienia to faktu, że obydwa
podejścia pozostają bardzo bliskimi i w dużej mierze zbieżnymi zjawiskami.
Zgodnie ze stwierdzeniami Woutera J. Hanegraaffa (1999) duchowość stała się
obecnie synkretycznym systemem symbolicznym indywidualnego wyboru, ciągle aktualizowanym i rekonstruowanym8, koniecznym do zbudowania obrazu
samego siebie i świata. Za jej podstawowy postulat uznano proces stałego przekraczania samego siebie i swoich ograniczeń, który nie ma jednoznacznej formuły, ale odwołuje się do uniwersalności potencjału człowieka. Jak ujął to Zbigniew Pasek:

6
W Polsce duchowość jest efektem procesów prywatyzacji i jako taka bardzo często jest
stawiana w opozycji do religii, kojarzonej przede wszystkim z instytucjonalną reprezentacją,
a nie żywą praktyką (por. Borowik 1997).
7
Zbigniew Pasek wskazuje, że zwolennicy zerwania z tradycjami New Age stali się propagatorami nurtu duchowości określonej jako „orientacja [...] antymagiczna, antykonsumpcyjna i nastawiona na ogólnoświatową reformę kultury i społeczeństwa” (Pasek 2013: 11–12).
8
Rolę procesu symbolizacji podkreśla wielu uczonych, także we współczesnych definicjach religii (por. Luckmann 1996).

O duchowości inaczej...

12

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Terminem ‘duchowość’ proponujemy zatem nazwać takie działania i postawy człowieka,
w których realizuje się jego dążenie do transgresji, czyli pojmowanego na różne sposoby
przekroczenia własnej natury i doczesnej kondycji. Proces ten dokonuje się w imię wartości wyższych, odbieranych jako pozytywne i dobre […] Mogą to być zarówno wartości
religijne, jak i etyczne, estetyczne czy inne realizowane zupełnie poza sferą religii (Pasek
2013: 49).

Ten sam autor podkreśla, że tak rozumiana duchowość charakteryzuje się
przede wszystkim dążeniem do zharmonizowanego rozwoju wewnętrznego
i kondycji cielesnej człowieka i ma skrajnie indywidualistyczny charakter, cechuje się też
[...] holistycznym światopoglądem, częstą rezygnacją z wizji świata, w której przyjmuje
się istnienie transcendentnego sacrum. Nie musi się przejawiać w rytuałach czy modlitwach, ale często można jej dawać wyraz w różnych normalnych, zwykłych praktykach
codzienności, w ‘świętowaniu’ każdego dnia (Pasek 2013: 52–53).

Dla zobiektywizowania pojęcia nowej duchowości bardzo ważne stały się
prace poświęcone kwestii wyłonienia i opisania symptomów tak zwanej inteligencji duchowej (SQ), ponieważ pozwoliły one wyjść poza stosowane w większości definicji odniesienia do indywidualnego wyboru jednostki, w konsekwencji czego pojęcie to w istocie mogło odnosić się do wszystkiego i do niczego. Jak pokazali Ian Marshall i Dannah Zohar (2001), neurofizjologicznym
przejawem aktywności tego typu inteligencji są fale gamma o częstotliwości
40 Hz, które integrują oddalone partie mózgu, ujawniając się między innymi
w trakcie medytacji9. W podejściu psychologicznym ten typ duchowości jest
również rozumiany jako rodzaj szczególnej kompetencji, która może uruchamiać doświadczenia przekraczające doczesny wymiar egzystencji, na przykład
dzięki przeżyciom o charakterze mistycznym. Natomiast ich adaptacyjny charakter wyraża się w wykraczającej poza potoczność umiejętności wykorzystania
sposobu percypowania świata i samego siebie w życiu codziennym. Cechą
wspólną tych różnorodnych i na pierwszy rzut oka odległych doświadczeń pozostaje związek z tym, co jest „ostateczną troską człowieka” (Emmons 2000).
Dlatego też Paweł Socha (2000: 18) uznał duchowość za ludzką differentia specifica, która nie musi się wiązać z przekonaniami metafizycznymi czy przeczuciami odnoszącymi się do transcendencji (Socha 2003a i b). Autor ten szczególnie mocno podkreśla przy tym twórczy charakter i adaptacyjną rolę takiego
9

Tego rodzaju badania, chociaż na znacznie bardziej zawansowanym poziomie, stały się
zainteresowaniem tak zwanych neuronauk oraz refleksji kognitywistycznej.
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doświadczenia w życiu człowieka, a także mierzalność parametrów oznaczania
duchowości (Socha 2001). Tak rozumiana duchowość kojarzy się więc przede
wszystkim z samodzielnym, całkowicie świeckim systemem przekonań, praktyk
i poszukiwań, które nie muszą zastępować religii, chociaż w niektórych przypadkach mogą występować z nią równolegle. W mojej książce wszystkie
wspomniane formuły przenikają się i łączą, ponieważ dopiero taka szeroka perspektywa pozwala zrozumieć specyfikę jej coachingowej, skoncentrowanej na
samorozwoju odmiany.
Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane konteksty i znaczenia, jednymi ze
słów kluczy tej książki mogłyby być pojęcia „płynności” i „otwartości znaczeń”.
Wynika to z charakterystycznej dla późnej nowoczesności ucieczki od przejrzystych kategoryzacji, skutkującej zamazywaniem granic między poszczególnymi dyscyplinami naukowymi czy badanymi kategoriami. Marzenia współczesnej duchowości wyrażają się zresztą zazwyczaj w języku kultury popularnej,
pełnej swobodnych skojarzeń, których kod bywa niesłychanie ulotny, nieraz
banalny, a w każdym razie daleki od wzorców wysokiej sztuki. Dlatego też
przesłania formułowane w tej konwencji wydają się niezobowiązujące, a mimo
to właśnie one stanowią ważki wyróżnik współczesnej kultury i wiodący temat
badań dzisiejszej antropologii. Znajdywanie bezpiecznej ścieżki naukowej metody w tym pełnym meandrów i urwanych ścieżek labiryncie dyskursu nie jest
łatwe. Ów brak precyzji charakteryzuje też wiele publikacji i język szkoleń coachingowych. Coachowie, jak wiele grup społecznych, posługują się własnym
językiem. Niektóre z jego elementów – takie jak „metafora”, „poziomy logiczne” czy „spójność” – staną się także przedmiotem rozważań w tej książce. Wywodzą się one wprawdzie z języka dyscyplin naukowych, jednakże ich rozumienie w tym wypadku bywa dość dalekie od źródłowych znaczeń.
Łącznikiem warsztatowej różnorodności w badaniach nad tym fenomenem
stało się dla mnie wykorzystanie metod wywodzących się z dziedziny historii
idei, które w odniesieniu do nowej duchowości znalazły znakomity wyraz
w kompleksowych pracach Woutera J. Hanegraaffa (1996), a w literaturze polskiej stosował je Zbigniew Pasek (2013). Historia idei pozwala bowiem prześledzić przemiany sensów, które to transformacje w kontekście przedstawianej
problematyki są szczególnie znamienne. I nie chodzi w tym wypadku jedynie
o archiwizowanie nawarstwiających się treści, ale o refleksję nad powstawaniem
nowych wyobrażeń o człowieku i świecie, niejednokrotnie irracjonalnych i subiektywnych, niepozbawionych jednak odniesień do świata nauki i tradycji,
daleko też przekraczających formy, z których się wyłoniły. Zmiana tych idei
zazwyczaj nie dotyczy jedynie sfery duchowości, jednakże jej wyłonienie staje
się wyrazem swoistego dramatyzmu i aktualności odwiecznych ludzkich dyle-
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matów, które nabierają tu raz jeszcze istotnych znaczeń. Wartość informacji
dotyczących przemian kulturowych sensów dostrzegli również strukturaliści,
których prace stały się dla mnie ważną inspiracją. Edmund Leach na przykład
pisał, że: „kultura komunikuje. Całkowita współzależność wydarzeń kulturowych dostarcza informacji tym, którzy w tych wydarzeniach uczestniczą” (Leach
2010: 3). Problematyka duchowości, zaznaczająca się w strukturze języka, pozwala dostrzec właśnie takie ukryte, ale fundamentalne znaczenia i powiązania,
które określają doświadczenia współczesnego człowieka.
Książka została podzielona na dwie części. Pierwsza zawiera próbę przedstawienia problematyki duchowości w coachingu w szerszej perspektywie badań
odnoszących się do różnych dyscyplin humanistycznych, które znajdują swój
wyraz w teorii i praktyce coachingu. Składają się na nią trzy rozdziały. Najpierw
została przedstawiona nieco szerzej koncepcja duchowości newage’owej jako
wyjściowej dla współczesnych studiów nad tą tematyką, gdyż jej licznych wzajemnych związków z obecnymi również w coachingu ujęciami nie da się wyjaśnić bez nieporozumień, jeżeli nie przedstawi się, choćby w pewnym skrócie,
poglądów zwolenników tej orientacji. Następnie opisałam definicje i metody
coachingu, tak by można było wyznaczyć wspólną przestrzeń dla badania tych
dwóch kulturowych zjawisk. W rozdziale drugim skoncentrowałam się na opisie
wybranych aspektów duchowości w coachingu z punktu widzenia specyficznego
dla tej dyscypliny systemowego modelowania przestrzeni. Natomiast rozdział
trzeci zawiera rozważania dotyczące idei sacrum i jej przekształceń we współczesnej koncepcji tożsamości. Każdy z rozdziałów tej części ma swoje motto
zaczerpnięte z utworów ważnych dla popkultury czasów New Age oraz współczesnych. W moim przekonaniu ich treść tworzy spójną wizję z przemianą
współczesnej koncepcji duchowości.
Wykorzystałam różnego rodzaju publikacje. Oprócz literatury przedmiotu
znalazły się tu książki napisane przez coachów, studia uczonych, których nazwiska są w coachingu uważane za szczególnie istotne, wreszcie lektury autorów
uznawanych w tym środowisku za autorytety w dziedzinie duchowości, takich
jak na przykład Eckhart Tolle (2012) czy Caroline Myss (2010). Cennym źródłem informacji stały się także moje osobiste kontakty z coachami reprezentującymi różne podejścia i pracującymi z odmiennymi grupami klientów. Starałam
się te spotkania zaznaczyć w mojej książce, jeżeli moi współrozmówcy wyrazili
na to zgodę. Chciałabym jeszcze raz podkreślić, że interesowała mnie przede
wszystkim duchowość o charakterze laickim i nie zajmowałam się szerzej jej
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specyficznie chrześcijańską odmianą10. Wykorzystane przeze mnie materiały
stanowią tylko część dostępnych źródeł, do których należą prawie zupełnie pominięte w książce liczne coachingowe strony internetowe, polskie i zagraniczne,
w których tematyka duchowości odgrywa nieraz bardzo istotne znaczenie. Problematyka duchowości powraca również na łamach pisma „Coaching”, a także
w publikacjach coachów zamieszczanych w prasie. Analiza tych publikacji wymagałaby jednak osobnego opracowania.
Część druga zawiera siedem wywiadów. Zostały one przeprowadzone w trakcie bezpośrednich spotkań, a także przez skype’a lub drogą telefoniczną od lutego do sierpnia 2013 roku. Rozmowy te nie przebiegały według jednego, z góry
określonego scenariusza, chociaż w każdym przypadku motywem przewodnim
pozostała kwestia duchowości, jej rozumienia i istnienia w praktyce zawodowej,
a także w perspektywie osobistych zainteresowań każdego z rozmówców, wśród
których znaleźli się coachowie i psychoterapeuci reprezentujący niejednorodne
podejścia zarówno do coachingu, jak i obecnej w nim duchowości, wyrażające
się zarówno w fascynacji, jak i w zdystansowaniu, a nawet krytyce tej ostatniej.
Ich opinie pozostają więc odmienne, zależało mi jednak na tym, żeby uchwycić
tę różnorodność postaw i poglądów, tak charakterystyczną dla obecnej chwili,
a jednocześnie zaznaczyć pewne wspólne tendencje czy też analogie rysujące się
w cytowanych wypowiedziach. W ten sposób zebrane przeze mnie rozmowy
stanowią dynamicznie przekształcający się wzór, który pozostaje niedokończony, pełen niedopowiedzeń i wątpliwości, a przecież na swój sposób wyjątkowy
i nie do końca dowolny. Wykorzystywana w coachingu terminologia i narzędzia
pozwalają stworzyć pewną ramę, wyobrażenie o całości, zwłaszcza że ta wpisuje się w pewne wyraziste tendencje obecne w kulturze współczesnej. Nie zamierzam w moim tekście komentować wypowiedzi moich rozmówców ani poddawać ich systematycznej analizie, chociaż odwołuję się do nich, starając się jedynie nakreślić wspólne pole dla ich przemyśleń.
Warto przy tym zauważyć, że dla każdego z moich rozmówców duchowość,
jakkolwiek różnie rozumiana, stanowi ważny element osobistego życia, a poszukiwania z nią związane wyrażają tęsknotę za ustanowieniem znaczeń, które
nadają życiu sens. Stąd też liczne podkreślenia, że bez własnych doświadczeń
w tej dziedzinie nie sposób prowadzić tą drogą innych. Według Macieja Benne10

Warto wspomnieć, że również w naszym kraju funkcjonują stowarzyszenia związane
przede wszystkim z Kościołami protestanckimi, w których praktyka coachingowa stanowi
ważną część osobistej pracy nad sobą. Takim stowarzyszeniem jest na przykład Poradnia
CEREO, związana ze Społecznością Chrześcijańską Północ. Dziękuję za te informacje Hannie Ślązak. Por. także Stoltzfus 2012. Inne miejsca (w tym również ośrodek jezuicki), gdzie
można spotkać coacha zajmującego się duchowością, wskazuje J. D. Wawrzyniak (http://
www.icf.org.pl/pl697,coaching-duchowy.html [dostęp: 23.10.2013]).
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wicza każdy dobry coaching jest zakorzeniony w duchowości i ta ostatnia jest
przyszłością tej dyscypliny. Henryk Szmidt uważa, że coaching może prowadzić
do konfrontacji z ważnymi pytaniami duchowymi, jednak nie każdy klient zechce w ten sposób pracować. Anna Pyrek, Joanna Zawada-Kubik i Leszek Zawlocki podkreślali dwa aspekty coachingowej duchowości – z jednej strony są
to poszukiwania i doświadczenia coacha, a z drugiej potrzeba klienta, która nie
zawsze musi zostać zwerbalizowana. Najbardziej sceptyczni wobec kwestii
duchowości w coachingu pozostali Wojciech Eichelberger i Jacek Prusak, jakkolwiek ich poglądy w wielu względach diametralnie się różnią. Łączy ich jednak praktyka psychoterapeutyczna oraz fakt, że dla obydwu, chociaż w różny
sposób, coaching stanowi tylko jeden z elementów, niekoniecznie wiodący,
w ich zawodowej praktyce. W tym kontekście można by więc stwierdzić, że im
mocniej ktoś identyfikuje się z coachingiem, tym potrzeba duchowości w tej
pracy jest dla niego bardziej naturalna, a nawet konieczna.
W moich badaniach nad duchowością w coachingu najważniejsze miejsce
zajmują więc sami coachowie jako osoby inicjujące pewien proces i dostarczające sposobów jego interpretacji. Takie podejście nie jest nowe w nauce, gdyż
przedmiotem badań, i to w kontekście rozważań nad charakterem współczesnej
komunikacji, niejednokrotnie stają się dzisiaj sami badacze, co wyraźnie uwidacznia się przede wszystkim we współczesnej literaturze antropologicznej (por.
Arens 2010; Walczak 2009). Problemem takich studiów jest nie tylko to, „co”
jest ich głównym tematem, ale też „jak” dokonuje się przekaz podstawowych
założeń. Dlatego też to „jak” wyznacza perspektywę komunikacji, odzwierciedlając procedurę deszyfracji wiadomości w informacyjnym chaosie współczesności. Takie podejście nie jest teleologiczne, podpowiada natomiast sposób
poruszania się i adaptacji. W próbie przedstawienia kulturowego komunikatu
coachingowej duchowości nie zamierzam rezygnować z pytania o źródło, uważam jednak, że kwestia przyjmowanych tu metod i wyjaśnień, a więc eksploracja owego „jak”, ma często decydujące znaczenie dla zrozumienia kulturowych
przemian. Dlatego ciekawe były dla mnie nie tylko obecne w coachingu typowe
formy oddziaływania, ale również to, co w nim nieoczekiwane i wybiegające
poza z góry upatrzony schemat. Dzięki temu tradycyjne pytanie o źródła, w tym
wypadku stosowanych w coachingu koncepcji i pojęć, może połączyć się z poszukiwaniami ich pragmatycznego zastosowania. Moja książka nie stanowi
kompleksowego ujęcia problemu, ponieważ do tego byłoby konieczne przeprowadzenie znacznie szerszych badań nie tylko w środowisku coachów, lecz także
ich klientów. Jej zadaniem jest jedynie otwarcie dyskusji nad niekonwencjonalnymi ujęciami duchowości, a z drugiej strony nad specyfiką coachingowej
wizji świata.

Wprowadzenie

17

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W tym miejscu chciałabym jeszcze podziękować moim wszystkim Rozmówcom, którzy zechcieli podzielić się ze mną swoimi, nieraz bardzo osobistymi,
przemyśleniami. Ich życzliwość, cierpliwość i otwarcie, a nieraz także osobiste
dylematy stały się dla mnie ważnym doświadczeniem w konstruowaniu tej książki, która bez tej współpracy nie byłaby tak blisko autentycznych poszukiwań.
Przede wszystkim jednak dziękuję Henrykowi Szmidtowi, ponieważ nasze
wspólne rozmowy stały się inspiracją do napisania tej książki.
Mariuszowi Salamonowi dziękuję za inspirującą korespondencję.
Dziękuję też coachom, którzy zechcieli się ze mną podzielić swoimi refleksjami na temat duchowości, przede wszystkim Paulinie Barnaś, Hannie Ślązak
i Urszuli Skrok-Kuczerze.
Dziękuję mojemu Mężowi za dyskusje nad lekturą Batesona.
I jeszcze Monice Kosieniak – za „dom na księżycu”.
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I
NOWA DUCHOWOŚĆ,
CZYLI ŚWIATY ALTERNATYWNE

1. KULTUROWY KONTEKST
All across the nation such a strange vibration
People in motion
There’s a whole generation with a new explanation
People in motion people in motion.
Scott McKenzie, San Francisco
I’ve seen the world, lit it up as my stage now
Channeling angels in, the new age now.
Lana Del Rey, Young and Beautiful

1.1. NOWA DUCHOWOŚĆ I TRUDNE DZIEDZICTWO NEW AGE
Jak już wspomniałam we wprowadzeniu, współczesnej duchowości nie można
przedstawić z pominięciem koncepcji New Age, zwanego też Erą Wodnika lub
Nowym Millennium, zwłaszcza że ten wielowarstwowy ruch stanowi ciągle
jeden z ważniejszych, szeroko dyskutowanych i niezwykle kontrowersyjnych
fenomenów kulturowych, którego oddziaływanie trudno jednoznacznie ocenić.
W Polsce kojarzy się on przede wszystkim z atmosferą ludowego festynu przepełnionego synkretycznym czy też neopogańskim kiczem. W takim kontekście
jego najlepszym przykładem stał się nurt tak zwanego „niskiego” New Age
(Dobroczyński 2000), który znamionowały zainteresowania astrologią i magią,
jak również zdrową żywnością, a także powierzchownie zinterpretowanymi
wątkami egzotycznych wierzeń o charakterze na poły ludowym, na poły zabobonnym. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko jedna z formuł szerokiego pasma
newage’owych propozycji. Zanim je jednak przedstawię, chciałabym krótko
wspomnieć o źródłach koncepcji duchowości w kulturze Zachodu, na których
aspiracje Era Wodnika stała się swoistą odpowiedzią.
Idea duchowości narodziła się w chrześcijaństwie V wieku, jednakże jej genezy należy szukać w kulturze antycznej, na co zwrócił uwagę Michel Foucault
(2012), opisując koncepcję troski o siebie (epimeleia heautou) zalecanej słuchaczom przez Sokratesa. Foucault wyróżnił trzy aspekty tego rodzaju aktywności
podejmowanej przez starożytnych filozofów: wypracowanie właściwej postawy
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wobec siebie i świata, ćwiczenie uważności, wreszcie umiejętność transformowania samego siebie, by w konsekwencji móc aktywnie kształtować swoje życie
(Foucault 2012: 31–32). Warto w tym miejscu zwrócić także uwagę na opisaną
przez Pierre’a Hadota (1992, 2000) koncepcję starożytnej filozofii, będącej –
zdaniem tego autora – pogłębionym ćwiczeniem duchowym, wynikającym
z wyboru określonej postawy życiowej (Hadot 2000: 25). W zakres tych praktyk, obok filozoficznego studium polegającego na lekturze tekstów, spotkań
w gronie adeptów szkół filozoficznych, wreszcie indywidualnej refleksji, wchodziły również, nieraz bardzo surowe, praktyki ascetyczne. Celem takiego sposobu życia było z jednej strony poszukiwanie logosu, czyli racji istnienia, za nie
mniej ważne uznawano z drugiej strony kształtowanie charakteru, osobistych
i obywatelskich cnót, a więc podejmowanie takich aktywności, dzięki którym
człowiek mógł przeobrażać swoje życie i przez to wywoływać pożądane zmiany
w świecie. Przykład idealnego spełnienia stanowi choćby dążenie do stoickiej
apathei, czyli beznamiętności, opisanej między innymi przez Marka Aureliusza
i uznanej potem za ważny element chrześcijańskiej wykładni moralnej11. Co
istotne, Foucault (2012: 124) odróżnia w ten sposób duchowość zarezerwowaną
dla wąskiej grupy intelektualistów od ludowej i powszechnej religijności.
Pewien znak równości między pojęciami duchowości i religijności postawić
można dopiero w chrześcijaństwie, w którym spiritualitas pojawiła się jako
specyficzny sposób życia, charakteryzujący się godnością, a jednocześnie zaangażowaniem religijnym, wyrażonym w uczestnictwie w stosownych praktykach
indywidualnych i społecznych (Górski 1978). W konsekwencji w chrześcijaństwie obydwie kategorie stały się do pewnego stopnia synonimiczne. Duchowość zachowała jednak pewną odrębność, gdyż stosowano to określenie w odniesieniu do specyficznych grup, przede wszystkim monastycznych, a także do
mistyków, reprezentujących swoją odmienność dzięki stosowaniu własnych
zwyczajów modlitwy i ascezy w ramach wspólnej doktryny i obrzędowości
powszechnego Kościoła. Niezależnie od tego, że ścieżki duchowości ukształtowały się w zamkniętych i stosunkowo niewielkich wspólnotach, czasami zainspirowanych przez skrajnie indywidualistyczne doświadczenia, ich oddziaływanie społeczne było zawsze znaczne. Trzeba też zaznaczyć, że tradycja duchowości chrześcijańskiej z całym bogactwem jej odmian pozostaje ciągle żywa

11

Związek określonego stylu życia z pojęciem filozofii okazał się na tyle mocny, że starożytni mnisi chrześcijańscy byli nieraz nazywani „prawdziwymi filozofami”, co oznacza, że
w antycznym rozumieniu filozofii świadectwo życia mogło być decydujące, nawet jeśli głoszone koncepcje, przynajmniej z punktu widzenia starożytnych myślicieli, miały charakter
irracjonalny.
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w poszczególnych denominacjach12, o czym świadczą choćby uwspółcześnione
adaptacje jej różnorodnych nurtów, przede wszystkim wywodzących się z kręgów monastycznych, promowane w bogatej literaturze poradnikowej, przedstawiającej chrześcijańskie zasady życia na przykład w zarządzaniu i w biznesie13.
Takie podejście cieszy się obecnie znaczną popularnością w wielu środowiskach, a przedstawienie tego nurtu, także w kontekście jego związków z coachingiem, mogłoby z pewnością stanowić temat osobnej pracy.
W świetle uwag skreślonych powyżej stwierdzenie, że pojęcie duchowości
pojawiło się wraz z nastaniem epoki New Age, mogłoby wydawać się oczywistym nadużyciem. Jednakże w tym przekonaniu zdaje się tkwić ziarno prawdy.
Wraz z eksplozją ruchów przynależnych do szerokiego nurtu alternatywnych
poszukiwań kulturowych w latach siedemdziesiątych, a potem osiemdziesiątych
dwudziestego wieku nastąpił bowiem prawdziwy rozkwit idei duchowości, interpretowanej odtąd jako podejmowanie życia zgodnego z indywidualną ścieżką
niezależnego rozwoju każdego człowieka. W tym kontestacyjnym podejściu
omawiana kategoria utraciła swój jednoznacznie chrześcijański charakter.
W konsekwencji duchowość rozumiana jako podatna na nieustanną transformację synteza rozmaitych elementów religijnych i kulturowych łączonych w sposób dowolny i spontaniczny zyskała zupełnie nowe znaczenia i po raz pierwszy
w tak wyraźny sposób i w masowym przekazie została uznana za alternatywę
dla instytucjonalnej, tradycyjnej religii. Jak już wspominałam, nawet w chrześcijaństwie duchowość pojawia się jako odzwierciedlenie różnorodności praktycznego zastosowania nauk religijnych. W New Age ta barwna heterogeniczność
osiągnęła swój punkt krytyczny, jawiąc się jako znak rozpoznawczy całego
ruchu.
Pytanie o genezę New Age tylko pozornie wydaje się proste. Skojarzenie początków tej duchowości z ruchem młodzieżowych protestów, które przetoczyły
się przez Europę Zachodnią w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, zapoczątkowując cykl obyczajowych przemian, ma swoje racje, jednak ostatecznie
może okazać się mylące, co udowodnił Wouter J. Hanegraaff (1996). Wyróżnił
on bowiem dwa znaczenia tego nurtu: sensu lato oraz sensu stricto. Powyższy
pogląd stosuje się do pierwszego z podanych przez tego autora znaczeń. Udo12
W ujęciu chrześcijańskim duchowość bardzo często jest też traktowana znacznie szerzej, czyli jako rodzaj chrześcijańskiej doskonałości oraz metody jej osiągania, które zmieniają się w ciągu wieków i w różnych kulturach (Aumann 1993).
13
W Kościele katolickim warto w tym miejscu wyróżnić działalność benedyktynów
(Bianchi 2009; Zatorski 2012) oraz jezuitów (Lowney 2012). Na marginesie wspomnijmy, że
podobne tendencje można zaobserwować w Kościołach protestanckich oraz wspólnotach
żydowskich (Pasek 2013: 171–178). Należy też pamiętać o próbach ustanowienia chrześcijańskiej duchowości holistycznej (na przykład Au 1998).
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wodnił on jednocześnie, że źródeł tego drugiego należy szukać w naukach ezoterycznych ugrupowań rozwijających się na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku oraz nawiązujących do znacznie starszych, bo wywodzących
się niejednokrotnie ze starożytności nauk gnostyckich oraz w doktrynach religii
orientalnych. Do tych środowisk należeli między innymi zwolennicy teozofii,
spirytyzmu czy antropozofii. Zakres ich wpływów wydaje się wprawdzie stosunkowo wąski, bo ogranicza się przede wszystkim do niewielkich grup intelektualistów i artystów działających w pierwszych dziesięcioleciach dwudziestego
wieku, jednakże o znaczeniu i oddziaływaniu ówczesnej ezoteryki przesądza
dobra znajomość rozmaitych tradycji religijnych oraz osiągnięć nauki i heterodoksyjna, a jednocześnie twórcza reinterpretacja dawnych tradycji, która znamionowała jego zwolenników oraz licznych sympatyków, niekoniecznie związanych w sposób formalny z którymkolwiek ze wspomnianych środowisk14.
Poglądy głoszone przez te ugrupowania bardzo się różnią między sobą. Wspólne
pozostało w nich jednak odważne połączenie wątków religii Wschodu i Zachodu, fascynacja osiągnięciami nauki, a także mityczna interpretacja dziejów cywilizacji.
Wspólnoty znaczeń w religijnych przekazach szukali również ideologowie
New Age, głosząc przekonania określane jako perenializm, zgodnie z którymi
najważniejsze wierzenia ludzkości odnoszą się w istocie do tej samej rzeczywistości, tworząc wiecznie rozwijający się w historii przekaz (por. Heelas 1996).
Nie zwracali przy tym zupełnie uwagi na obecne w tych systemach, nieraz daleko idące, odmienności15. Tę koncepcję filozofii wieczystej (philosophia perennis) przypomniał w dwudziestym wieku Aldous Huxley (1989), który widział jej
początki w myśli Leibniza, jakkolwiek jej źródła w kulturze europejskiej są
znacznie starsze. Z recepcją tego wątku wiąże się również żywe, zwłaszcza
w początkowej fazie tego ruchu, oczekiwanie istotnej zmiany cywilizacyjnej
o charakterze millenarystycznym. Sam New Age (podobnie jak wspomniane
wcześniej ruchy ezoteryczne) nigdy nie stał się religią, co nie zmienia faktu, że
w zsekularyzowanej duchowości wykorzystano wątki z rozmaitych wierzeń,
14
Jak udowodnił Goodrick-Clarke (2010), koncepcje te mogły również inspirować zmiany polityczne, na przykład stając się istotnym elementem ideologii nazizmu.
15
Rozpowszechnienie takiego widzenia świata dobrze współgrało z popularną od lat siedemdziesiątych do końca dwudziestego wieku ideą ekumenizmu, która miała najpierw równoważyć oddziaływanie zimnej wojny, a następnie stała się wyrazem gasnącej tęsknoty za
pokojową i uniwersalną formułą wzajemnego porozumienia, łączącą rozbieżne religie i wyznania. Wyrazistą różnicą między ideami perenializmu i ekumenizmu pozostaje obecne w drugim przypadku przekonanie, że nie istnieje jedna prawda wszystkich religii i można jedynie
szukać reguł pokojowego współistnienia, tworząc pewne pole dla wspólnej, zobiektywizowanej refleksji nad podobieństwami i różnicami odmiennych systemów.
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zwłaszcza dawnych i skojarzonych z tajemnicą (jak na przykład szamanizm czy
buddyzm). Z czasem w miejsce gnostyckich i eschatologicznych idei o heterodoksyjnej proweniencji chrześcijańskiej zostały wprowadzone koncepcje wywodzące się z religii Wschodu, które mimo że wywodziły się z obszaru obcego
kulturowo, okazały się łatwiejsze do powszechnego zasymilowania w światopoglądzie laickim niż skomplikowana i niejasna doktryna charakteryzująca zachodnie koncepcje ezoteryczne.
Kolejną innowacją newage’owej duchowości stało się upowszechnienie tych
zsekularyzowanych elementów dawnych wierzeń i nauk w swobodnym przekazie popkulturowego języka. W rezultacie tego przejęcia ideowe wątki, zarezerwowane do tej pory dla hermetycznych kręgów pasjonatów, zyskały swoje
uproszczone wersje i w tym przełożeniu stały się ogólnie dostępne (Kasperek
2012). Taka dynamiczna i niekontrolowana promocja wpłynęła na niezwykle
szerokie upowszechnienie pewnych koncepcji. Nastąpiło to jednak przy jednoczesnym systematycznym zaniku świadomości ich rdzennego przesłania, co
spowodowało nieuchronną banalizację zawartych w nim treści16. Trafnie scharakteryzował to Bartłomiej Dobroczyński:
[…] współczesny człowiek – ponowoczesny, żyjący w sferze oddziaływań mediów, mód,
popkultury – coraz częściej nie jest w stanie zrozumieć prawd związanych z dogmatami
religijnymi i rozwojem duchowym; szczególnie jeśli są one przedstawione językiem archaicznym i apelującym do wydarzeń i doświadczeń, które jawią się mu jako całkowicie
obce. Młodzi ludzie coraz rzadziej pojmują sens i genezę takich pojęć jak ‘niepokalane
poczęcie’, ‘kenosis’, ‘duchowe ubóstwo’, ‘trójca święta’, ‘teologia apofatyczna’, ‘asceza’,
etc. Równocześnie człowiek współczesny coraz częściej używa takich pojęć, jak satori,
nirwana, reinkarnacja, karma, guru, i robi to, jak twierdzą złośliwi, a wykształceni krytycy – również bez większego zrozumienia (Dobroczyński 2009: 25).

Uwaga autora o braku zrozumienia tradycyjnych pojęć nabiera dzisiaj wyjątkowej słuszności, warto jednak zwrócić uwagę na zasugerowaną w tekście konieczność wypracowania nowego języka dla doświadczeń nieznajdujących pokrycia w terminologii tradycyjnej duchowości, która zdążyła się zużyć i zblaknąć. Niebezpieczeństwem takiego podejścia pozostaje natomiast skrajny relatywizm, skoro wspólne użycie na przykład słowa satori nie daje gwarancji nie
tylko co do tego, że wszyscy zainteresowani rozumieją je zgodnie z wyjścio16

W popkulturze można rozpoznać wiele wywodzących się z tradycji gnostyckich i ezoterycznych wątków newage’owych, które bardzo często są adaptowane bez jakiejkolwiek znajomości ich źródłowego pochodzenia i przesłania. Bardzo ciekawe byłyby badania, które
pozwoliłyby prześledzić wpływ tych treści na ukształtowanie współczesnej kulturowej wizji
człowieka.
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wym znaczeniem, ale nawet, że rozumieją je tak samo. Podobne zmieszanie
różnorodnych wątków religijnych i ich konsekwentna sekularyzacja nie miały
jak dotąd precedensu. Mimo nieuchronnej naiwności owej popularyzacji ten
proces kulturowej adaptacji okazał się niespodziewanie skuteczny i trwały, nawet jeżeli za przeniesieniem pojęć nie podążyły adekwatne treści. Pozwolił on
bowiem stworzyć nowy system odniesień laickiej duchowości, autonomicznych
względem tradycyjnych systemów religijnych tak Zachodu, jak i Wschodu,
które okazały się znacznie trwalsze od poszukiwań Nowej Ery. Odczytywany
w takiej perspektywie przewrót w rozumieniu duchowości stanowi nie tylko
kolejny przejaw długiej tradycji europejskich poszukiwań alternatywy dla oficjalnych konfesji. W New Age pojawiła się bowiem również wyraźna zmiana
w stosunku do wcześniejszych ruchów heterodoksyjnych. Wynikła ona między
innymi z tego, że fascynacja dawnymi źródłami rzadko była rezultatem pogłębionych studiów, wyrażając raczej chęć poszukiwania barwnych i oryginalnych
inspiracji. Straciła więc tak charakterystyczne również dla wspomnianych wcześniej ugrupowań ezoterycznych ukierunkowanie na poszukiwanie pierwotnego
i w założeniu najbliższego prawdzie kształtu wiedzy. Ten stan rzeczy odnajdujemy również w przesłaniu nowej duchowości.
Niezwykle istotne dla zintegrowanego i świeckiego odczytania dawnych tradycji są badania Junga, a potem psychologów transpersonalnych (Grof 1999,
2012), które wykazały, że symbole, zarówno mitologiczne, jak i religijne, w istocie są językiem wewnętrznych doświadczeń każdego człowieka (por. Dobroczyński 2009). W konsekwencji sensy powiązane do tej pory w sposób jednoznaczny z obszarem religijności zostały uznane za element kodu, w którym
wyrażają się treści nieświadomości, domagające się naukowej eksplikacji, dostarczanej przede wszystkim przez psychologię. Sugestywność tej weryfikacji
tradycyjnych idei była w tym wypadku tak nośna, że psychologię nazywa się
czasami religią New Age, o czym w Rozmowach wspomina Jacek Prusak17.
Tak rozumiany powrót do źródeł stanowi we współczesnej duchowości jeden
z elementów programu samorealizacji, który wiąże się z fundamentalną jeszcze
dla Ery Wodnika kwestią procesu „sakralizacji jaźni” (Heelas 1996; Doktór
1999: 222; Kasperek 2012: 93–97), uznanego za szeroką płaszczyznę wewnętrznego doświadczenia i poznania, a także ostateczny, bo jedynie dostępny,
a przy tym pozostający w procesie ciągłej i dynamicznej przemiany autorytet na
drodze do prawdy. Wiąże się to ze znamiennym przeniesieniem akcentów –
sacrum traci bowiem swój transcendentny charakter, czyli nie przychodzi z ze17
Problem ten przedstawiają Kubiak (2005: 55–67) i Dobroczyński (2009). Ta tendencja
niejednokrotnie spotkała się z radykalną krytyką przede wszystkim w środowisku katolickim
(por. Posacki 2007).
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wnątrz i nie objawia przestrzeni Boga, która byłaby inna od ludzkiej. Staje się
natomiast immanentnym doświadczeniem człowieka, jego naturalnym i oczywistym wymiarem, odnajdywanym każdego dnia. W założeniu tradycyjnej duchowości – począwszy od starożytnej filozofii, a kończąc na współczesnych wspólnotach chrześcijańskich – poszukiwanie świętości czy doskonałości polegało na
przestrzeganiu określonych norm i zasad, mających wprowadzać element boskiego ładu w życie człowieka. Natomiast obecnie człowiek szuka raczej swobody, uznając wszelkie normy, także religijne i kulturowe, za ograniczające,
dlatego podstawowy wysiłek koncentruje się nie na przestrzeganiu gotowych
pryncypiów, ale na uświadamianiu sobie ich działania, a potem wyzwalaniu się
z nich.
Trzeba zaznaczyć, że w ujęciu newage’owym istnienie obiektywnego świata
sacrum, mocy czy duchów mogło jeszcze wydawać się czymś oczywistym.
Natomiast nowa duchowość sprowadza wszystkie te przeświadczenia do przestrzeni wewnętrznego doświadczenia, którego nośnikiem pozostaje ciało, stanowiące jego fundament (por. Lowen 2012). W tradycyjnej duchowości cielesność była uznawana raczej za obciążenie, zaś w gnozie na plan pierwszy zawsze wysuwał się postulat udoskonalania umysłu i nabywania wiedzy uznawanej
za konieczną do zbawienia. Tymczasem w newage’owej, a potem nowej duchowości najważniejsze stało się zakotwiczone w niej, świadome przeżywanie
tego, co wydarza się „tu i teraz”. Dlatego też w grupach terapeutycznych, samorozwojowych czy coachingowych, kultywujących nową duchowość, dystans
społeczny, charakterystyczny dla kultury Zachodu, ulega znacznemu skróceniu,
nowych znaczeń nabiera tak zwana mowa ciała, a doświadczenie wspólnoty
zyskuje wyraz w licznych gestach akceptacji.
Otwarta formuła New Age okazała się jedną z manifestacji ponowoczesnej
wizji świata, która według Anny Kubiak (2005: 79–86)18 wyraziła się w takich
cechach, jak rozległość i swoista „bezgraniczność” inspiracji, zachowanie autonomii cytowanych tradycji przy ich jednoczesnej dekonstrukcji, światopogląd
holistyczny, ciągła transformacja przenikających się wątków, obowiązkowa
obecność humoru w przekazie najważniejszych treści (por. Hall 2002a), wreszcie pojawianie się wspólnot, także o charakterze konfluentnym (por. Giddens

18

Na marginesie tych rozważań warto wspomnieć o ciekawej dyskusji dotyczącej związków New Age z postmodernizmem. Na przykład Heelas (1996: 69) podkreślał, że są to zjawiska niezależne. Większość uczonych, podobnie jak wspomniana wyżej Kubiak, wypowiada
się jednak za istnieniem wzajemnych związków (por. np. Bauman 1998: 55–78; Possamai
2001: 206; Kasperek 2012).
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2006)19. Warto jeszcze w tym miejscu wspomnieć, że w newage’owym ujęciu
po raz pierwszy w kontekście wyjaśniania współzależności jednostki i społeczeństwa wielkie znaczenie zyskał symbol sieci, interpretowanej zresztą na różne sposoby20. Nie przesądzając o charakterze związków New Age i ponowoczesnego stylu myślenia, trzeba mocno podkreślić obowiązujące w obydwu przypadkach zawieszenie tak zwanej wielkiej narracji na rzecz lokalnych, zrelatywizowanych dyskursów, które zwłaszcza w przypadku wczesnego New Age miały
stawać się wyrazem jednej prawdy, jednakże przy założeniu, że żaden z nich nie
zyska wyłączności w jej przekazie, jako że nie jest w stanie oddać jej w pełni.
Wewnętrzne rozwarstwienie i zrelatywizowanie być może najpełniej charakteryzuje komplikację i wzajemną niespójność wielu pojawiających się tu przekonań. Takie podejście pozostaje też znaczącym wyróżnikiem współczesnych nurtów duchowości alternatywnej, w których wskazane założenia pozostają w mocy.
Efektem usankcjonowania zwyczajów codzienności stało się wyznaczenie
innych dróg docierania do duchowości. Tradycyjny postulat wyboru jednej
ścieżki, której potem należało dochować wierności, w New Age szybko przekształcił się w „festiwal” czy „supermarket” gotowych do przetestowania propozycji rozmaitych mistrzów i kolorowych ofert. Wynikiem zaistnienia tej różnorodności było pojawienie się szerokiego i niezwykle liberalnego marche spirituel, wolnego rynku eklektycznych duchowych ofert (Hove 1999: 164–165; Hall
2002b i 2005). Ich utrzymywanie się w obiegu nie było związane z żadnym
systemem uznanych wcześniej autorytetów, ale z bezpośrednią atrakcyjnością
i aktualnością danej propozycji dla konkretnego odbiorcy. W ten sposób konsumpcyjny wymiar stał się nieuniknionym elementem systemu duchowości
i dotyczyło to także innych obszarów kultury, na przykład zabawy. Tak szeroki
dostęp do różnorodnych możliwości duchowych „produktów”, które można
dowolnie zestawiać i wymieniać, do dziś pozostaje problematycznym faktem
kulturowym, zauważalnym także w coachingowym kontekście (o czym świadczą choćby wypowiedzi Eichelbergera, Prusaka i Zawlockiego, a także Szmidta,
którzy zajęli w tej kwestii odmienne stanowiska). Niezależnie jednak od oceny
tego zjawiska jego ważną konsekwencją stało się stwierdzenie swoistej „uży19

Campbell (1972) określił środowiska związane z nową duchowością jako cultic milieu.
Charakterystyką tych efemerycznych struktur społecznych zajmował się również Doktór
(1999, 2002).
20
O sieci w kontekście nowych sposobów funkcjonowania i organizowania społeczności
o charakterze newage’owym pisało wielu uczonych, na przykład Hanegraaff (1999: 155),
Kubiak (1999: 138–139), Kasperek (2012: 98), Luckmann (1999: 255). Warto jednak wspomnieć, że sieciowy układ społeczności zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym stał
się również niezależnym przedmiotem badań uczonych zajmujących się kwestią komunikacji
(por. Winkin 2007: 35–42).
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teczności” sfery sacrum, którą podkreśla w swojej wypowiedzi także Maciej
Bennewicz. W tradycyjnych systemach sacrum nie jest funkcjonalne, jakkolwiek funkcjonalność charakteryzuje instytucje wiodące ku jego doświadczeniu.
Nie ulega jednak wątpliwości, że zmiana właśnie tego znaczenia wraz z uznaniem swoistej pragmatyczności duchowego doświadczenia stały się istotnym
wyróżnikiem współczesnej kultury.
We współczesnej świeckiej duchowości można wyróżnić dwa nurty, dążące
do wyodrębnienia, chociaż niejednokrotnie ulegające zmieszaniu. Pierwszy charakteryzuje ciągle niemałe środowiska kontynuatorów tradycji New Age, a także
zwolenników nowych ruchów religijnych. Cechą charakterystyczną tej frakcji
pozostaje zainteresowanie szeroko rozumianą ezoteryką (niekoniecznie w wydaniu „niskim”), a także ciągle żywe oczekiwanie nadejścia dziejowej przemiany. Natomiast drugi nurt stał się wyrazem coraz powszechniejszej i typowo
laickiej potrzeby pogłębiania i wzmacniania życiowych doświadczeń, a także
spełnienia i realizacji indywidualnych predyspozycji i marzeń, na przykład odnoszących się do kariery zawodowej albo życia rodzinnego, wreszcie wdrażania
zdrowego trybu życia (por. Jacyno 2007), albo po prostu zwiększania poczucia
wewnętrznego komfortu. Stosowane tu praktyki, pochodzące z różnych stron
świata, takie jak na przykład joga, medytacja czy sztuki walki, adepci nowej
duchowości traktują przede wszystkim jako ekspresję własnej osobowości i pole
szeroko rozumianych poszukiwań egzystencjalnych, a nie deklarację duchowej
przynależności. Podobna uwaga dotyczy także używania, a nawet nadużywania
religijnych pojęć, które w języku nowej duchowości odgrywają ciągle istotną
rolę, jakkolwiek ich znaczenia mają już wyłącznie świecki charakter. Taka postawa zdaje się iść w parze z narastającą sekularyzacją i zanikiem zainteresowania tradycyjnymi religiami.
Na koniec krótkiego podsumowania refleksji nad kształtowaniem się fenomenu współczesnej duchowości chciałabym jeszcze wskazać na fundamentalną rolę uczonych w popularyzacji tej idei. Sądzę, że upowszechnienie tego ruchu z pewnością nie zyskałoby znaczącego oddziaływania, gdyby nie inspiracja
środowisk uczonych, którzy włączyli się weń z niezwykłym zaangażowaniem.
Fakt ten podkreślał już Hanegraaff (1996), a Dobroczyński (2000) nazwał ten
nurt mianem „wysokiego” New Age. Kubiak (2007: 37) uważa nawet zjawisko
Nowego Millennium za wyraz swoistej nostalgii intelektualistów za utraconą
wspólnotą. Na długiej liście nazwisk znanych uczonych deklarujących poparcie
i żywe zainteresowanie wizjami Nowej Ery znaleźli się między innymi Fritjof
Capra, David Bohm, James Lovelock, Ken Wilber, Stanislav Grof czy Ruppert
Sheldrake. Powstało także wiele niezależnych instytutów, będących platformą
wzajemnej wymiany doświadczeń, a także szerzenia wiedzy w duchu new-
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age’owych nauk. Jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków tego rodzaju stał
się założony jeszcze w latach sześćdziesiątych, a działający po dzień dzisiejszy
Instytut Rozwoju Ludzkiego Potencjału w Esalen (Hanegraaff 1996: 49–50).
Tam właśnie spędził ostatnie lata swojego życia otoczony sławą i uznany za
guru Gregory Bateson, a wykłady i kursy prowadzili Joseph Campbell, Virginia
Satir, Abraham Maslow czy Fritz Perls, żeby wymienić tylko nazwiska ważnych
inspiratorów coachingu.
Cechą charakterystyczną tego „duchowego” ujęcia nauki stała się jej interdyscyplinarna oraz wizyjna wykładnia, co odnosiło się także do przedmiotów ścisłych, a przede wszystkim do dzieł na temat fizyki kwantowej, ponieważ ich
autorzy nieraz stosowali symbolikę religijną, szczególnie o wschodniej proweniencji. W ten sposób swój naukowy wyraz zyskało na przykład przeświadczenie, że wszelkie objawy życia są holistyczną manifestacją uniwersalnej energii.
O aktualności tych przekonań świadczą choćby zamieszczone w tej książce wypowiedzi Macieja Bennewicza i Joanny Zawady-Kubik. Wielu opisanych poetyckim językiem postulatów nowej nauki nie udało się w pełni zobiektywizować,
toteż pozostały one raczej intuicyjną refleksją lub osobistym wyznaniem ich
twórców, zyskując w środowisku naukowym opinie działalności paranaukowej.
Dotyczy to także zainicjowanej w kręgach „wysokiego” New Age nowej humanistyki, w której istotną rolę odegrało połączenie myśli filozoficznej, przede
wszystkim o charakterze egzystencjalnym, oraz nowatorskich nurtów psychologicznych, takich jak Gestalt, psychologia humanistyczna i transpersonalna,
a także dorobku nowatorskich szkół antropologii kulturowej. Wpływ związanych z przesłaniem New Age i prowadzonych według nowoczesnych standardów
badań tradycyjnych kultur, a także niekonwencjonalnych eksperymentów, wiodących ku odkrywaniu nieznanej strony ludzkiej natury, okazał się jednak trudny do przecenienia i istotny nie tylko dla rozwoju psychologicznej czy społecznej teorii, lecz także dla szeroko rozumianej praktyki komunikacji społecznej.
Z oddziaływaniem naukowego podejścia w New Age łączy się też rozpowszechnienie koncepcji paradygmatu, wprowadzonej przez Thomasa Kuhna
(2009), która jest do dzisiaj jedną z najbardziej nośnych kategorii kulturowych
(por. Kubiak 2005: 27–41)21. W swoich badaniach uczony ten pokazał, że tradycyjne społeczności wypracowują określone style obrazowania świata, uzasadniane potem w sposób naukowy i nieraz wsparte autorytetem sankcji religijnej,
które znajdują także swoje odzwierciedlenie w charakterystycznej dla danej
kultury wizji świata. Według tego myśliciela pojęcie to odnosi się przede

21

W późniejszej literaturze nowej duchowości ta koncepcja paradygmatu była również
krytykowana (por. Wilber 2008: 37–50).
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wszystkim do metody naukowej, co oznacza, że paradygmatem jest system przekonań uzasadnionych w sposób naukowy, tworzących podstawę niezbędną do
ukonstytuowania koncepcji rzeczywistości w określonym miejscu i czasie.
W rezultacie przemiany cywilizacyjne dokonują się wówczas, kiedy obowiązujący do tej pory wzorzec zostaje zastąpiony przez inny, co staje się widoczne
przede wszystkim w radykalnych zmianach języka jego przekazu22. Nastanie
Ery Wodnika bardzo często było też kojarzone z ustanowieniem tak zwanego
paradygmatu wyobraźni (Prokopiuk 1982). W tym nowym kontekście istotnym
aspektem znaczeniowym paradygmatu stało się powiązanie tego pojęcia nie
tylko z nauką, lecz także z duchowością, która w tym wypadku może oznaczać
po prostu otwarcie na szerszy wymiar istnienia, na to, co umyka bezpośredniemu, zmysłowemu poznaniu. W takim też rozumieniu kategoria ta pojawia się
w przekazie coachingowym.
Podsumowując, można stwierdzić, że niezależnie od poziomu recepcji New
Age pozostał z natury eklektyczny i nigdy nie przerodził się w jednorodny,
sformalizowany ruch. Charakteryzowała go natomiast dynamiczna otwartość
przekształceń, mobilność wchodzących weń środowisk, głoszonych przekonań
i sposobów uczestnictwa. W konsekwencji mamy tutaj do czynienia z wieloma
nauczycielami oraz nurtami, niejednokrotnie wewnętrznie sprzecznymi, które
łączy to, że stanowią wspólny front pokojowej, a jednak wyraźnie zaznaczonej
konfrontacji z tradycyjnymi systemami, przede wszystkim chrześcijańskim.
W nurcie nowej duchowości te tendencje umocniły się, a jej podstawową cechą
okazał się skrajny indywidualizm. Perspektywę transcendencji/immanencji
w tym ujęciu zazwyczaj zastępuje postulat transgresji, czyli osobistej umiejętności wyznaczania sobie ambitnych celów i przekraczania kolejnych ograniczeń.
New Age zastąpił metafizykę ekologią, a hermeneutykę – metakomunikacją.
W nowej duchowości ta zmiana utrwaliła się, a nawet rozszerzyła.

1.2. COACHING I PYTANIE O WIĘCEJ
W porównaniu z niejasną historią współczesnej duchowości dzieje coachingu
wydają się krótkie i oczywiste. Ten specyficzny sposób pracy z ludźmi narodził
się w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i szybko znalazł zastosowanie
najpierw w sporcie i biznesie. Tym samym początki coachingu datuje się na
czas analogiczny do rozwoju fascynacji ideą newage’owej alternatywy. W krótkim szkicu opisującym źródła tej dyscypliny nie zostaną one potraktowane
22

Najlepszym przykładem takiej zmiany były czasy renesansu, które Kuhn (2006) poddał
szczegółowej analizie, kiedy to radykalnej zmianie uległ dyskurs dotyczący świata i człowieka.
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w sposób wyczerpujący23, ponieważ chciałabym się skoncentrować przede
wszystkim na tych nurtach, które okazały się ważne dla rozumienia kwestii
obecnej w nim duchowości.
Coaching jest ciągle ewoluującą metodą pracy, która nie wyłoniła się jako
dyscyplina uniwersytecka, lecz próba pragmatycznej odpowiedzi na potrzeby
ludzi chcących sprostać wyzwaniom współczesności. Z tego też względu ciągle
znacznie łatwiej stwierdzić, czym coaching nie jest (Zubrzycka-Nowak, Rybczyńska, Monostori 2009), niż jednoznacznie określić obszar jego oddziaływania. Nie jest więc psychoterapią, jakkolwiek obecnie coraz częściej na Zachodzie bywa kojarzony z rozmaitymi ścieżkami terapii krótkoterminowych. Z założenia praca coachingowa jest bowiem przeznaczona dla klientów zdrowych,
a wszelkie problemy wymagające leczenia nie mogą i nie powinny być jej
przedmiotem. Coach pracuje w zupełnie innej perspektywie niż terapeuta, gdyż
koncentruje się tylko na możliwych rozwiązaniach i na modelowaniu korzystnych zmian, które z dużą dozą prawdopodobieństwa klient będzie mógł wprowadzić i zrealizować w bliższej lub dalszej przyszłości. Coachingu nie należy
również mylić z consultingiem czy mentoringiem. Coach nie jest też trenerem,
mimo że nieraz jego praca wymaga przećwiczenia umiejętności interpersonalnych, tak istotnych w działalności tego ostatniego. Nie prowadzi też edukacji,
w ścisłym tego słowa znaczeniu, jakkolwiek jego działania mogą mieć charakter
szkoleniowy, a wielu coachów chętnie odwołuje się do takich funkcji swojej
działalności, nierzadko zapożyczonych z procedur ustawicznego kształcenia
dorosłych24.
Tak szerokie rozumienie tej dyscypliny może wynikać z tego, że znikoma
liczba coachów, i dotyczy to nie tylko sytuacji w Polsce, utrzymuje się wyłącznie z tej działalności. Większość zajmuje się także innymi pracami; są jednocześnie trenerami biznesu, psychologami, pedagogami, menedżerami, artystami
i tak dalej. Nierzadko parają się oni także zajęciami ezoterycznymi, takimi jak
astrologia lub stawianie kart tarota, co potwierdza szeroka oferta usług tego
rodzaju w internecie. We wszystkich tych przypadkach coaching pozostaje
kompetencją ważną, ale jedną z wielu, pozwalającą lepiej funkcjonować na
złożonym rynku pracy.
23
Dokładne omówienie źródeł coachingu, z uwzględnieniem wątków filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, a także metod kształcenia dorosłych jako specyficznej konieczności charakteryzującej współczesność, przedstawiła Vikki Brock (2008).
24
Zarówno na świecie, jak i w Polsce bardzo często łączy się pracę coachingową z warsztatami o charakterze consultingowym, mentorskim czy po prostu dydaktycznym. O ile bowiem prowadzenie procesu coachingowego w połączeniu z psychoterapią spotyka się z licznymi zastrzeżeniami, to wszelkie syntezy różnych umiejętności i kompetencji związanych
z pracą biznesową są jak najbardziej poszukiwane.
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Ze względu na wspomnianą różnorodność stosowanych podejść i narzędzi,
a także ciągły rozwój samej dyscypliny, w publikacjach coachingowych i na
stronach internetowych często zamiast konkretnych definicji czy wyjaśnień tej
działalności znajdujemy raczej metaforyczne określenia, a także opisy, bazujące
na pozytywnych i nacechowanych emocjonalnie lub po prostu dowcipnych skojarzeniach (na przykład utożsamiające coaching z podróżą, spotkaniem albo
zabawą). Wielu coachów niegdyś i obecnie podkreślało, że ostateczną weryfikacją działań coachingowych jest ich skuteczność, a wielości działań i inspiracji
nie sposób zamknąć w jednolitej formule. Takie pragmatyczne stanowisko reprezentuje na przykład European Mentoring & Coaching Council (Bennewicz
2011: 29)25. Bardzo podobne są definicje, które znajdujemy na stronach internetowych największych stowarzyszeń coachingowych działających także w Polsce – International Coach Federation (ICF), International Coach Community
(ICC) oraz Izby Coachingu. Zgodnie z tymi informacjami coaching jest procesem wspierającym i przyspieszającym zmianę osób indywidualnych i organizacji, wprowadzaną dzięki wykorzystaniu różnych metod, stosownych do ustalonych celów26. Z tego też względu definicja coachingu musi mieć charakter
otwarty albo alternatywny, toteż na przykład Bresser i Wilson, podając różne
jego ujęcia, stwierdzają ostatecznie, że „u podstaw coachingu leży idea umacniania człowieka poprzez ułatwianie samokształcenia, rozwoju osobistego i poprawy wydajności” (Bresser, Wilson 2012: 34). W procesie coachingowym istotny jest nie tylko profesjonalizm prowadzącego, conditio sine qua non stanowi
też swoista więź wytworzona między klientem i coachem (Whitmore 2011: 15)
oraz osobiste zaangażowanie tego ostatniego, podkreślane zwłaszcza w modelu koaktywnym (Whitworth, Kimsey-House, Kimsey-House, Sandahl 2010)27.
25

Różne definicje coachingu omawia również Bennewicz (2011: 23–42).
„Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszaniu tempa rozwoju i polepszaniu efektów działania” (http://icf.
org.pl/pl79,coaching.html [dostęp: 14.04.2013]). „Coaching jest PROCESEM. Głównym
celem tego procesu jest wzmacnianie klientów samodzielnym dokonywaniem zamierzonej
zmiany (w oparciu o własne wnioski i zasoby)” (www.iccpoland.pl/pl/strefa_wiedzy/czym_
jest_coaching [dostęp: 14.04.2013]). Natomiast według Izby Coachingowej „coaching to
metoda wspierania rozwoju realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem i klientem, podczas których coach poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie
innych specyficznych narzędzi towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego
celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu
i wdrażaniu planu działań” (http://www.izbacoachingu.com/pl/site/271/o-coachingu.html [dostęp: 23.10.2013]).
27
W tym rodzaju coachingu także stosuje się definicję otwartą i podkreślającą jego funkcjonalność: „Często coaching bywa opisywany jako proces wspierania jednostki, który koncentruje się na jej działaniach i wynikach działań ukierunkowanych na osiągnięcie celu”
(Law, Ireland, Hussein 2010: 23).
26
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Jenny Rogers kładzie nacisk na znaczenie efektywnej pracy z potencjałem klienta28. Natomiast Sara Thorpe i Jackie Clifford zwróciły również uwagę na aspekt
poznawczy oraz wartość wsparcia udzielanego klientowi, określając coaching
jako „pomoc danej osobie we wzmacnianiu i udoskonalaniu działania poprzez
refleksję nad tym, jak stosuje konkretną umiejętność i/lub wiedzę” (Thorpe,
Clifford 2013: 17). Analogiczne elementy znalazły się w definicji Mirosławy
Huflejt-Łukasik i Benedykta Peczki, którzy starali się podkreślić cechy odróżniające coaching od innych, podobnych rodzajów pracy. Według tych autorów
jest on więc formą „pomocy jednostkom i zespołom w wykonywaniu zadań
w możliwie najbardziej skuteczny sposób” (Huflejt-Łukasik, Peczko 2012: 390).
Ten zdecydowanie pragmatyczny ton zdaje się dominować w wielu definicjach
coachingu, zwłaszcza tych, które odnoszą się do podejścia zadaniowego –
w biznesie lub sporcie.
Wyróżniamy wiele rodzajów coachingu, które mogą być stosowane osobno
albo jako kolejne etapy jednego procesu, jeżeli praca z klientem wymaga takiego zróżnicowania. Coachowie coraz częściej specjalizują się w jednym z nich
i bywa, że nie szukają, a nawet nie chcą podejmować działań poza tą specjalizacją. Za najbardziej „twardą” i konkretną formę coachingu jest zazwyczaj uznawana jej odmiana biznesowa, wymagająca od prowadzącego sporej wiedzy
o działaniu dużych korporacyjnych organizacji czy prawach rynku, nawet wówczas, gdy kontrakt nie uwzględnia elementów consultingu lub mentoringu.
Obok klasycznego business coachingu możemy także wyróżnić executive
coaching, a więc formę pracy z menedżerami wyższego szczebla. Natomiast
team coaching to forma grupowej pracy zorientowana na budowanie zespołu
i trening relacji, mający służyć budowaniu lepszego wewnętrznego porozumienia w firmach, a także poprawy komunikacji z klientami zewnętrznymi. Poza
biznesem najbardziej rozpowszechniony pozostaje life coaching, zajmujący się
pracą z życiowymi wyzwaniami klienta. Popularnością cieszy się również coaching sportowy. Znany jest spiritual coaching, znajdujący zazwyczaj świeckie
zastosowanie, lecz wykorzystywany również w wielu Kościołach protestanckich. Natomiast specyficznie newage’ową i nierzadko ezoteryczną odmianę
stanowi soul coaching29. Co istotne, praca w obszarze duchowości nie przynale-

28

„Coach pracuje z klientami, aby dzięki ukierunkowanemu szkoleniu szybko, znacząco
i trwale poprawili swoją efektywność w życiu osobistym i zawodowym. Jedynym celem
coacha jest praca nad tym, aby klient rozwinął cały swój potencjał – tak, jak go sam zdefiniuje” (Rogers 2009: 14).
29
Na stronie polskiej Izby Coachingu (http://www.izbacoachingu.com/pl/site/298/zastosowania-coachingu-ze-wzgl%C4%99du-na-cel.html) wymienia się jego następujące rodzaje:
coaching przywódczy (leader coaching), umiejętności (skills coaching), strategiczny (strategic
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ży wyłącznie do ostatnich spośród wymienionych typów tej dyscypliny i może,
chociaż nie musi, być immanentnym elementem każdego z jej rodzajów. Dzieje
się tak ze względu na przyjmowaną tu niezwykle szeroką koncepcję duchowości, o której napiszę dalej.
Nie ma jednej wiodącej procedury kształcenia coachów ani jednoznacznie
określonej formuły tego, w jaki sposób prowadzić proces coachingowy, chociaż
pewne zasady, takie jak cel określony w trybie SMART czy procedura GROW,
są stosowane najszerzej i cieszą się największym zaufaniem. Wśród wielu metod używanych w coachingu na szczególne wyróżnienie zasługuje stosowana
często praca z wyobraźnią i wizualizacją. Narzędzia wykorzystywane w tym
obszarze wywodzą się z różnych szkół psychologicznych30. Wizualizacja może
pojawiać się w trakcie całego procesu, a własne warianty takiego postępowania
opracowano w większości szkół coachingowych. Takie podejście zdaje się dobrze korespondować z tendencjami współczesnej kultury, w której wizualność
odgrywa ogromne i rosnące znaczenie, a ludziom nierzadko znacznie łatwiej znaleźć trafny obraz niż odpowiednie słowo dla przedstawienia danego problemu.
Podstawowe zasady pracy coacha mogą się wydawać stosunkowo proste –
jego rolą jest bowiem przede wszystkim zadawanie pytań. W tej prostocie czai
się jednak niejedna pułapka, związana choćby z tym, że nie powinien on tego
robić w sposób dyrektywny czy oceniający. O wyjątkowości i sile coachingu w
dużej mierze decyduje umiejętność aktywnego słuchania prowadzącego. Dzięki
temu klient zyskuje poczucie, że spotyka się z akceptacją i zrozumieniem. Profesjonalny coach, słuchając i stosując odzwierciedlenia tego przekazu, potrafi
tak pokierować procesem, by klient mógł niejako usłyszeć sam siebie, a więc
uświadomić sobie istnienie własnych potrzeb i możliwości, często głęboko
ukrywanych, a nawet nieuświadamianych.
Pragmatyczny charakter tej praktyki sprawia, że wśród coachów, niekoniecznie reprezentujących tradycyjny światopogląd, znajdziemy głosy sprzeciwu
wobec możliwości jego duchowego zastosowania. Celem coachingu jest wszak
osiąganie sukcesu, poszukiwanie wygranej i mierzony określonymi krokami
awans. Tymczasem doświadczanie duchowości często bierze się z poczucia
egzystencjalnego dyskomfortu, z poczucia pustki, by użyć określenia Jacka
Prusaka. Duchowość i coaching stają się wówczas obszarami, które mogą się
wprawdzie spotkać, jednakże ich wzajemne odniesienia są na tyle rzadkie i niespecyficzne, a nawet sprzeczne, że nie sposób połączyć tych aktywności w cacoaching, executive coaching), biznesowy (business coaching), kariery (career coaching),
osobisty/życiowy (personal/life coaching), zespołu (team coaching), grupowy (group coaching).
30
Wizualizacja jest na przykład szeroko wykorzystywana w analizie transakcyjnej (Paul-Cavallier 2009), a także w psychoterapii (Lazarus 2011).
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łość. W związku z tym dają się wyróżnić dwie zdecydowanie rysujące się grupy –
tych, którzy w ogóle nie interesują się tą problematyką i wykorzystują coaching
jedynie jako narzędzie użyteczne w usprawnianiu komunikacji i organizacji
pracy, oraz tych, dla których problem duchowości stanowi jeden z podstawowych warunków zmiany, chociaż nie zawsze jest tak wprost nazywany. Paradoksalnie właśnie jego użyteczność otwiera możliwości dodawania kolejnych
rozwojowych perspektyw, na co zwraca uwagę Anna Pyrek.
Niezależnie od tego, że coaching jest tak młodą dyscypliną, wielu uprawiających ten zawód, wskazując na jego źródła, odwołuje się do filozofii Sokratesa
(porównywanej w tym wypadku z działalnością Buddy i Jezusa) i jego specyficznej metody zadawania pytań (Brock 2008: 204). Do wątku cytatów zaczerpniętych z szeroko rozumianej tradycji duchowej przyjdzie mi jeszcze powrócić
na łamach tej książki, w tym miejscu chciałabym jedynie zaznaczyć, że starożytni mędrcy są w tym kontekście postrzegani raczej jako niedoścignieni mistrzowie charyzmatycznego wywierania wpływu – podstawowym punktem odniesienia pozostaje więc nie treść ich pouczeń, ale forma i sposób ich społecznego oddziaływania. Dopiero na drugim planie (albo wcale) może pojawić się
nawiązanie do przesłania antycznych myślicieli, subtelnej psychologii buddyjskich wykładów czy radykalizmu Jezusowego objawienia. Na marginesie można
jeszcze zauważyć, że w tekstach i pracy coachów bardzo często pojawiają się
motta, zaczerpnięte z myśli rozmaitych uczonych i filozofów, co nie musi
oczywiście oznaczać, że coach, który się na nie powołuje, wnikliwie zgłębił
myśli cytowanego autora. Wspomniane nawiązania biorą się raczej z poszukiwania stwierdzeń mogących poruszyć, zainspirować, podnieść na duchu lub po
prostu wywołać uśmiech.
Dla ukonstytuowania coachingu, a także obecnej tu koncepcji duchowości,
najistotniejsze pozostają inspiracje psychologiczne, jakkolwiek jego przedstawiciele nie muszą mieć wykształcenia w tej dziedzinie. Nie sposób w tym miejscu
choćby wspomnieć wszystkich koncepcji i szkół psychologicznych, które przyczyniły się do rozwoju coachingu. Wymienię więc kilka najistotniejszych dla
tematyki tej książki. Rogers (2009) słusznie zauważyła, że jednym z korzeni
procesu coachingowego pozostaje psychoanaliza, mimo że wydaje się stanowić
raczej jego przeciwieństwo. Psychoanalityk koncentruje się bowiem przede
wszystkim na problemie, szukając jego głębokich i często nieuświadamianych
przyczyn w traumatycznych doświadczeniach, często sięgających wczesnego
dzieciństwa, podczas gdy coach z zasady nie zajmuje się przeszłością swojego
klienta, stara się natomiast wspierać projektowanie jego pozytywnej przyszłości.
Wspólne pozostaje natomiast budowanie osobistej więzi, a także praca z często
nieuświadamianymi tropami, jakkolwiek przyznać trzeba, że w obydwu przy-
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padkach są one traktowane zupełnie inaczej. W kontekście rozważań nad duchowością warto natomiast zwrócić uwagę na specyficzne i pełne pesymizmu
rozumienie kultury obecne w pismach Freuda, które niejednokrotnie znajduje
zastosowanie w podejściu coachingowym.
Za jednego z niekwestionowanych inspiratorów coachingu jest uznawany
Carl Gustaw Jung. Jednakże to przekonanie zdaje się nie odzwierciedlać w jasny
sposób rzeczywistego wpływu jego dzieła, a polega on przede wszystkim na
wykorzystaniu narzędzi bazujących na koncepcji typów psychologicznych (Jung
1997a). Wspomniane metody nie mają jednak rodowodu coachingowego i bywają stosowane niezależnie31. Coachowie chętnie posługują się też pojęciem
archetypów, jednakże wydaje się, że bardzo rzadko w rozumieniu zaproponowanym przez samego Junga, a częściej w ujęciu Kena Wilbera czy Virginii Satir
lub wielu późniejszych interpretatorów. Niemniej jednak zapoczątkowany przez
Junga sposób wykorzystania języka religijnego pozostaje tu faktem, jakkolwiek
stosunkowo już odległym od zastosowań szwajcarskiego psychologa.
Niezwykle ważną inspiracją dla coachów stała się psychologia humanistyczna i transpersonalna, co nieraz podkreślał John Whitmore (2011). Dotyczy to nie
tylko wykorzystania specyficznej nomenklatury odnoszącej się do ludzkich
potrzeb, lecz także koncepcji nieświadomości rozumianej jako niezwykle aktywny i twórczy czynnik ludzkiego życia. W coachingu rezonują zwłaszcza
koncepcje psychosyntezy Roberta Assagiolego (1993), jednakże są one stosunkowo słabo znane w Polsce. Szczególnym uznaniem w naszym kraju cieszą się
natomiast książki Kena Wilbera. Wielu coachów wykorzystuje w swojej praktyce niektóre z metod pracy z ciałem Arnolda Mindella oraz jego specyficzną
koncepcję esencji istnienia.
Należy jeszcze wspomnieć o Miltonie Ericksonie, znakomitym i kontrowersyjnym psychiatrze, posługującym się w swojej pracy metodami hipnotycznymi,
prowokacją i specyficzną lingwistyką (Haley 2012), który stał się bezpośrednim
inspiratorem jednej z najbardziej znanych szkół coachingowych. Erickson był
wielkim indywidualistą i na pierwszy rzut oka niełatwo wdrożyć specyficzne
metody jego pracy w tryby postępowania coachingowego. Jednakże jego zainteresowanie metaforą oraz sposoby sugestywnego oddziaływania dobrze korespondują z niekonwencjonalnymi narzędziami coachingu, jak również z założe31
W oparciu o koncepcję typów psychologicznych skonstruowano sparametryzowane narzędzia, służące do określania preferencji w aktywności indywidualnych klientów lub członków danego zespołu. Są one często wykorzystywane w coachingu, jakkolwiek nie należą do
ścisłych metod pracy w tej dziedzinie i znajdują też znacznie szersze, przede wszystkim biznesowe zastosowanie. Chodzi w tym wypadku głównie o testy typu MBTI (Myers-Briggs
Type Indicator) oraz JTI (Jungian Types Index) (por. Tieger, Barron-Tieger 2010).

I. Nowa duchowość, czyli światy alternatywne

38

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

niami współczesnych szkół komunikacji, odwołujących się do Batesona. Dlatego też koncepcje obydwu tych uczonych zostały wykorzystane przez twórców
kontrowersyjnych założeń programowania neurolingwistycznego (NLP), które
pojawia się w rozmaitych modelach coachingowych, a przede wszystkim w tak
zwanej piramidzie poziomów logicznych Roberta Diltsa, bardzo popularnej
w Polsce, którą szerzej przedstawiam w kolejnym rozdziale. Ważną inspiracją
dla coachingu pozostaje także praktyka Gestalt i osobowość Fritza Perlsa,
zwłaszcza w odniesieniu do pracy z ciałem oraz emocjami. Wiele narzędzi
coachingowych odwołuje się do specyfiki tej szkoły, a odnosi się to zarówno
do pytania o wewnętrzne poczucie i potrzeby klienta, o metodę „domykania”
procesu i znaczenia rzeczywistości „tu i teraz”, jak i do strategii stosowanych
w pracy z oporem klienta, który może się pojawić w trakcie procesu (Law,
Ireland, Hussein 2010: 156–166). Na marginesie tych rozważań można jeszcze
dodać, że znaczące elementy Gestaltu wywodzą się z buddyzmu zen, jednakże
zostały one tu na nowo zinterpretowane i dopiero w tej formie przeniesione do
coachingu, w którym owo zapośredniczenie odgrywa bardzo istotną rolę.
Niejednokrotnie coachowie odwołują się w swojej pracy do poczucia sensu
w ujęciu Victora Frankla (2010) jako ważnego punktu odniesienia w budowaniu
celu i poszukiwaniu życiowego spełnienia. W stosowanej w coachingu koncepcji „ja” oraz postaw życiowych pojawiają się zaś częste nawiązania do kategorii
analizy transakcyjnej, co pozwala klientowi lepiej zrozumieć własne zachowania i ustalić hierarchię dążeń. Można też wykazać dużą zbieżność założeń coachingu z ideami psychologii pozytywnej, nastawionej na poszukiwanie szczęścia i spełnienia w życiu człowieka (Carr 2009). Stąd wywodzi się między innymi bardzo popularna w coachingu koncepcja flow Mihály Csíkszentmihályiego (1998, 2005). Coraz większe znaczenie zyskuje również podejście narracyjne, a przede wszystkim wywodząca się z niego metoda „dialogowego ja” 32,
wspomniana w Rozmowach przez Annę Pyrek. Na osobną uwagę zasługują
nawiązania do prac Daniela Golemana (2007), który pokazał wartość inteligencji emocjonalnej w życiu codziennym oraz w biznesie33. Na koniec chciałabym
zwrócić uwagę na znaczne analogie coachingu z psychologią Philipa Zimbardo.
Dotyczy to zarówno założeń jego pracy z nieśmiałością (Zimbardo 2010), jak
i koncepcji krótkoterminowej terapii zorientowanej na przyszłość (Zimbardo,
Sword, Sword 2013). Nieco inne w obydwu przypadkach pozostają jednak
ogólne założenia antropologiczne, jak pojawiająca się w obydwu podejściach
32

Koncepcja ta jest istotna także w psychologii (Stemplewska-Żakowicz 2002), zwłaszcza w kontekście współczesnych koncepcji „wielorakich ja” (Rowan, Cooper 2008).
33
W coachingu znacznie rzadziej nawiązuje się natomiast do koncepcji destrukcyjnych
emocji, również podniesionej przez Golemana (2003).
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idea bohatera34. Coaching odwołuje się jednak do tego, co w naturze człowieka
dobre, do wewnętrznych sił i możliwości, które każdy może w sobie uaktywnić
i z nich skorzystać. Tymczasem koncepcje Zimbardo (2008) wydają się znacznie bardziej powściągliwe.
Odczytywany w kontekście powyższych inspiracji coaching jest bardzo specyficzną pracą, która pozwala klientowi bliżej przyjrzeć się własnym uczuciom
i myślom, niejako „dotknąć” swojej codzienności, dzięki czemu zyskuje on
szerszą perspektywę i może spojrzeć na swoje życie i problemy z pewnego dystansu. Budowanie takiego podejścia nie oznacza jeszcze transgresji, jednak
w coachingowym procesie poznawczym nieuchronnie musi się pojawić pytanie
o „więcej” – o to, czym naprawdę kieruje się klient i czego szuka, co jest dla
niego najważniejsze i co chciałby osiągnąć w ostatecznym rozrachunku. Nie
każdy odbiorca będzie w coachingu szukał tego wymiaru, tym bardziej nie każdy nazwie to duchowością, jednakże wyznaczenie takiej możliwości pozostaje
w zgodzie z jej zsekularyzowaną formą. Dlatego aspekt pracy z duchowością
pojawił się w coachingu jako naturalne dopełnienie pewnego modelu refleksji
i integracji. Przykładem takiego całościowego ujęcia jest coaching globalny
Philippe’a Rosinskiego, określony przez tego autora jako proces obejmujący
wszystkie poziomy aktywności człowieka, od najprostszych po najbardziej złożone, gdyż tylko holistyczne oddziaływanie może przełożyć się na osiągnięcie
życiowego sukcesu. W tym też sensie musi on zawierać również pracę na poziomie duchowym. Jak pisze autor:
Globalny coaching to holistyczne podejście, które opiera się na wielu połączonych ze sobą perspektywach, ułatwiających rozwój ludzkiego potencjału w celu osiągnięcia ważnych celów. Perspektywy […] mają różny charakter – od fizycznego do duchowego. Globalni coachowie dążą do wykorzystania różnych perspektyw dla zdefiniowania sukcesu
w ogólny i trwały sposób (pytanie „co”) oraz efektywnego umożliwienia osiągnięcia tego
sukcesu (pytanie „jak”) (Rosinski 2011: XIV).

Globalne podejście Rosinskiego pozostaje więc zakorzenione w idei systemowej transformacji, tak charakterystycznej dla nurtu nowej duchowości, którą
autor rozumie w sposób godzący jej ujęcia tradycyjne i nowatorskie: „Duchowość to poszerzona świadomość połączenia z samym sobą, innymi ludźmi, natu34
Na marginesie tych rozważań trzeba jeszcze podkreślić, że na ukształtowanie coachingu
niebagatelny wpływ miały także inne szkoły psychologiczne, a przede wszystkim terapia
behawioralna. Praca nad zmianą czy odrzuceniem nawyków i zastąpieniem ich przez inne,
bardziej pożądane przez klienta, a także procedury zarządzania czasem niejednokrotnie wywodzą się właśnie stamtąd. Jednakże ta problematyka wykracza poza zakres omawiany w tej
książce i dlatego nie poświęcam jej więcej miejsca.
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rą oraz z immanentną i transcendentną ‘boskością’. Jest to także umiejętność
docenienia życia, odnalezienia znaczenia i celu” (Rosinski 2011: 4). Takie całościowe podejście pozwala zdefiniować duchowość jako ważny kontekst w życiu
człowieka, który jest niezbędny do wyznaczenia i przeprowadzenia najważniejszych życiowych celów35. Zgodnie ze standardami pracy coachingowej wybór
priorytetów, wartości i przekonań należy do klienta. Stąd tak ważne staje się
ustalenie, jakie ramy i znaczenia duchowości pojawiają się w jego przekonaniach, żeby dalej mógł sam podejmować satysfakcjonujące decyzje. Podejście
Rosinskiego dobrze też charakteryzuje otwarte stanowisko coachów zaznaczone
w drugiej części tej książki.
Coach nie powinien sugerować żadnych rozwiązań w prowadzonym procesie
i dotyczy to zwłaszcza duchowości. Jednakże w przestrzeni narzędziowej prowadzący proces cieszy się dużą wolnością, może więc proponować różne metody pracy. Aby taki coaching mógł się okazać skuteczny, powinien być za każdym razem inny, dostosowany do oczekiwań i nastawienia konkretnego klienta,
do tego, czym zechce się on z coachem podzielić, a co zostawi tylko dla siebie.
Natomiast wyjaśnienie zachowań i podejmowanych decyzji często staje się wypadkową wspomnianej już popularnej wykładni fizyki kwantowej, wybranych
koncepcji psychologicznych, a czasem także współczesnych badań kognitywistycznych, a wszystkie te tropy w sposób naturalny mogą kojarzyć się z tradycją
New Age.
Najbardziej sprzeczny z postulatami duchowości mógłby się wydawać kontraktowy i odpłatny tryb współdziałania klienta i coacha. Jednakże, jak już
wspomniałam, pojawienie się New Age wpłynęło na przedefiniowanie kanałów
dystrybucji dóbr określanych jako duchowe i do tej pory zarezerwowanych jedynie dla usankcjonowanych przez tradycję instytucji. W tej sytuacji oferta
coachingowa odwołująca się do potrzeb duchowych nikogo już dzisiaj nie dziwi, podobnie jak kwestia ustalenia stosownego cennika. Propozycje coachów
chcących pracować w obszarze duchowym mogą też zostać uznane za tak samo
prawomocne, jak wszelkie inne produkty na tym rynku.
Z koncepcji coachingowych wyłaniają się trzy perspektywy duchowości.
Pierwsza odnosi się do wewnętrznego życia człowieka i jego poczucia sensu,
wyrażającego się w sprecyzowaniu własnych potrzeb i celów, także tych nieredukowalnych do wartości materialnych. Perspektywa druga zostaje ustanowiona
35

Jak mówi Paulina Barnaś: „U tych klientów, którzy nie są świadomi swej duchowości,
istnieje prawdopodobieństwo, że proces coachingu będzie miał charakter powierzchowny,
zadaniowy, również krótkoterminowy, jeśli chodzi o efektywność. U klientów bardziej świadomych swej duchowości rozmowa coachingowa dość szybko «nabiera mocy»” (archiwum
autorki).
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zgodnie z postulatem coachingowo rozumianej ekologii, wyrażonej w dezyderacie takiego uczestnictwa w świecie, w którym liczy się nie tylko subiektywny
pogląd, ale też potrzeby systemu, rozumianego jako pewna całość, do której się
przynależy. Umieszczenie tego starania w strukturze własnych planów może już
świadczyć o realizowaniu swoistej duchowości. Natomiast trzecia perspektywa,
najszersza i zarazem najtrudniej uchwytna, otwiera się na wymykające się precyzyjnym ujęciom „poza”, które może mieć charakter zarówno transcendentny,
jak i transgresyjny. W pierwszym przypadku perspektywa ta wynika z doświadczenia odnoszącego się w jakiś sposób do tak czy inaczej rozumianego sacrum.
Jednakże coaching z natury rzeczy pozostaje działalnością przede wszystkim
świecką i w wypadku sygnalizowania takich potrzeb prowadzący raczej kieruje
swojego klienta do duchownego, niż sam pracuje dalej w tym obszarze, co podkreśla w swojej wypowiedzi Bennewicz, a także Szmidt. Znacznie bliższe
coachingowi jest natomiast wspieranie doświadczeń transgresyjnych, co oznacza
po prostu przekraczanie ustalonych granic i standardów, wynikających z danej
tradycji kulturowej, a także religijnej, oraz wychodzenie z tak zwanej strefy
komfortu w drodze do samoświadomego i nieskrępowanego poszukiwania siebie i własnego spełnienia. Adepci newage’owych nauk chętnie szukali uzdrowienia, którego mieliby im dostarczyć duchowi nauczyciele lub uczestnictwo
w określonych praktykach. W coachingu klient pozostaje natomiast skoncentrowany na realizowaniu własnego dobrostanu (well-being) poprzez odrzucanie
destrukcyjnych przekonań, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
wreszcie podejmowanie samodzielnych i odpowiedzialnych działań. Duchowość
w tym kontekście nie wynika więc z przyjęcia zasad określonej religii, staje się
za to kreatywnym nastawieniem, uruchomieniem działań zmierzających do zaspokojenia specyficznie ludzkich potrzeb, domagających się właściwej ekspresji
i poszanowania, elementem stylu życia. W tak rozumianym doświadczeniu duchowości klient dokonuje wyboru sam i sam dla siebie pozostaje również najważniejszym autorytetem w uznaniu wartości tej decyzji.
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2. RZECZYWISTOŚĆ ZMIANY
Words are flowing out like endless rain into a paper cup
They slither while they pass, they slip away across the universe
Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind
Possessing and caressing me
Jai guru deva om
Nothing’s gonna change my world.
John Lennon, Across the Universe
I’m walking where my dreams have been.
But, what are dreams?
Can I believe these spells
I feel? I’m wary now.
Can I believe, or is this real?
I’m wary now.
Just like some new-born creature, I.
What are dreams?
A child in need of love and care.
Tell me what, tell me what, are dreams?
Enya, Dreams

2.1. TERYTORIUM MAPY
28 grudnia 1931 roku w trakcie wykładu wygłoszonego w Nowym Orleanie
Alfred Korzybski wygłosił słynne słowa: „mapa nie jest terytorium” (Korzybski
1995: 750). Kulturowe konsekwencje tej frazy okazały się wyjątkowo znaczące
i dalekosiężne, gdyż interpretowana na różne sposoby, stała się ona prawdziwym manifestem newage’owej wizji świata, motywem przewodnim postmodernistycznej koncepcji hiperrealności (por. Baudrillard 2005)36, wreszcie punktem
obowiązkowym w kanonie podstawowych instrukcji przekazywanych w trakcie
wielu coachingowych szkoleń, także w Polsce. Jak jednak zazwyczaj bywa
w przypadku nośnych stwierdzeń, które wymykają się z autorskiego kontekstu,
kolejne znaczenia daleko odbiegały od pierwotnie zamierzonych. Warto więc,
36

Problematykę mapy i terytorium w kontekście kulturowym przedstawiłam szerzej w innym miejscu (Trzcińska 2013).
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choćby pobieżnie, przyjrzeć się źródłom, a następnie coachingowym interpretacjom stwierdzenia Korzybskiego, zwłaszcza że wyjaśnienie tego problemu ma
istotne znaczenie również dla rozumienia związanej z tą pracą duchowości.
Korzybski był wybitnym logikiem i inżynierem polskiego pochodzenia, założycielem Instytutu Semantyki Ogólnej w Chicago. Swoją pierwszą książkę,
Manhood of Humanity, wydaną w 1921 roku, rozpoczął on od postawienia klasycznego pytania: „Kim jest Człowiek?” (Korzybski 1995: 12). Uznał również,
że tradycyjna odpowiedź, zgodnie z którą byt ludzki łączy różne wymiary istnienia – materialnego, zwierzęcego i duchowego – niczego nie wyjaśnia, nie
oddaje istoty postawionego problemu. Zdaniem Korzybskiego, człowiek zarówno w sensie gatunkowym, jak i jednostkowym charakteryzuje się przede
wszystkim zdolnością „wiązania czasu” (time-binding). Na tę koncepcję należy
spojrzeć przez pryzmat naukowych zainteresowań autora, a więc w odniesieniu
do metodologii logiki oraz – jak można się domyślać – inspiracji kantyzmem.
W zapisie przekształceń logicznych funkcja czasu w ogóle się nie pojawia, natomiast według Kanta stanowi ona wprowadzoną do opisu rzeczywistości, poznawczą kategorię podmiotu. Według Korzybskiego, dzięki „wiązaniu” subiektywny kontekst obiektywizuje się w kulturowym środowisku pokoleniowego
przekazu informacji, będącym bazą dla systematycznego rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Innymi słowy, w sytuacji „wiązania czasu” mogła się pojawić
zdolność do zachowywania doświadczeń kulturowych w procesach symbolizacji, dzięki którym ludzie nauczyli się utrwalać swoją wiedzę za pomocą abstrakcyjnych i umownych struktur oraz ujednoliconych i abstrakcyjnych generalizacji, nieznajdujących jednoznacznego odwzorowania w materialnym środowisku.
Korpus tak wykreowanej wiedzy – dotyczącej świata, społeczności, wreszcie
życia jednostki – stał się konglomeratem znaczących treści, uznanych za wiarygodne i trafnie oddające strukturę świata. Nie jest to zbiór stały ani niezmienny
– wręcz przeciwnie: ulega ciągłym przekształceniom, świadczącym o procesie
stopniowej transformacji tej struktury. Idea gatunkowego doskonalenia nie miała w tym wypadku ezoterycznej proweniencji, jednak ogólne założenie stopniowej i konsekwentnej przemiany świadomości człowieka tworzyło pewną analogię do takiej właśnie koncepcji ewolucji ludzkości.
Problematykę czasowego wiązania Korzybski podjął również w kolejnej
książce, Science and Sanity (1994), wydanej w 1933 roku, będącej manifestem
semantyki ogólnej (general semantics), dyscypliny naukowej powołanej przez
tego autora. Podkreślał w niej, że dziedzina ta ma charakter niearystotelesowski
i w związku z tym nie zawiera rozważań nad światem potraktowanym substancjalnie. Podstawowe przesłanie książki mieści się w stwierdzeniu, że to umysł
tworzy rzeczywistość i w niej się realizuje. Przedmiotem badań semantyki ogól-
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nej stały się więc językowe struktury poznawcze, determinujące odbiór świata
i związane z nimi mechanizmy neurologiczne. O tym, że język określa obraz
i w pewnym sensie kreuje formę rzeczywistości, mówiła także hipoteza Sapira-Whorfa (Whorf 1982). Korzybski w podobny sposób wykazał, że językowa
emisja informacji nie zawsze jest neutralna. Oznacza to, że może ona przyczyniać się do dalszego rozwoju świadomości, ale nierzadko wprowadza elementy
destrukcyjne zarówno do życia jednostki, jak i w odniesieniu do funkcjonowania
całych grup społecznych. Jego koncepcja zainspirowała wyrazisty nurt społeczno-filozoficznej antropologii, w ramach której starał się sprecyzować reguły
bezpiecznej komunikacji społecznej, a także nakreślić poprawne zasady funkcjonowania indywidualnego dyskursu.
W tym miejscu powraca kwestia mapy i terytorium. Według Korzybskiego,
kulturowo usankcjonowany obraz świata nie jest nigdy samym światem, nie
stanowi nawet jego odzwierciedlenia, a jedynie logiczny i uspójniony model,
wynikający ze zweryfikowanego społecznie konceptu. Jako taki zostaje on przejęty przez jednostkę, która w oparciu o ten przekaz informacji konstruuje własne
wyobrażenie rzeczywistości, czyli mapę. Jej zaś struktura wiele mówi o człowieku, który się nią posługuje, niekoniecznie natomiast oddaje w wiarygodny
sposób prawdę o terytorium. Idealna mapa jest nieskończonym zbiorem pojedynczych map, podlegającym dynamicznym przekształceniom (Korzybski 1994:
750–751). Jako taka staje się ona metaforą twórczego sposobu kreowania wyobrażenia świata/terytorium, do którego człowiek ma dostęp zapośredniczony przez
system neurologicznych mechanizmów i procedur językowej symbolizacji.
Korzybski pokazał w swoich studiach, że stwierdzenie nietożsamości strukturalnej w organizacji świata i mechanizmów poznawczych człowieka ma ważne zastosowanie w praktyce. Nie ulega bowiem wątpliwości adaptacyjna oraz
kulturotwórcza rola mechanizmów indywidualnego tworzenia mapy i jej społecznego oddziaływania, jednakże z drugiej strony w tym procesie może pojawiać się tendencja do nieuprawnionego traktowania poznawczego konstruktu
jako obiektywnego terytorium, co w skrajnych przypadkach prowadzi nawet do
zaburzeń psychicznych. Dlatego też zachęcał on do uczenia się takiego opisywania świata, w którym nie pojawia się słowo „być”, zastępują je natomiast inne
czasowniki, pozwalające uchwycić subiektywny i relacyjny punkt widzenia,
właściwy dla danego obserwatora37. W ten sposób miał powstać możliwie ideal-

37

To założenie stało się podstawą języka English-Prime (E-Prime), w którym unika się
stwierdzania, jaka rzeczywistość jest, na rzecz tego, co dany człowiek postrzega i w jaki
sposób odbiera elementy swojego otoczenia (Bourland, Johnston 1991; Bourland, Klein,
Johnston 1994; Bourland, Johnston 1997). Trzeba jednak przyznać, że ten sposób formułowa-
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ny język potoczny, który w rezultacie świadomej subiektywizacji paradoksalnie
stałby się możliwie bliski standardom zobiektywizowanych formuł logicznych38.
Kwestię relacji mapy i terytorium podjął również Gregory Bateson. Obserwacje biologiczne i antropologiczne dały mu asumpt do sformułowania koncepcji człowieka w kontekście jego bezpośredniego i naturalnego powiązania ze
środowiskiem przyrodniczym. Słynne badania, które prowadził ze swoją ówczesną żoną Margaret Mead na Bali, pozwoliły mu również stworzyć podstawy
studiów nad wizualnością w kulturze (Bateson, Mead 1942), co przełożyło się
choćby na wzrost zainteresowania kwestią komunikacji wyrażającej się poprzez
ciało. Badania prowadzone przez niego w różnych kulturach potwierdzały
wspomnianą tezę, że wyobrażenie ludzi o świecie nie jest jednorodne, a style
uczenia stanowią niezwykle istotne wzorce kształtowania jednostkowych charakterów i typów osobowości (Bateson 1958). W rezultacie tych badań uznał, że
podejście freudowskie nie jest wystarczające, gdyż w ukształtowaniu człowieka
najważniejszą rolę odgrywają wzorce kulturowe. Natomiast zainteresowania
cybernetyczne, a był on jednym z inicjatorów tej dziedziny nauki, stały się inspiracją do powstania nowatorskiej koncepcji informacji (Skibiński 2003). Wnioski
płynące z tak rozległych studiów interdyscyplinarnych jednoznacznie prowadziły do konkluzji mówiącej o całkowitej odrębności systemów mapy i terytorium,
których relacja może się wyrazić jedynie w niezwykle subtelnym związku
transmisji danych.
Bateson również cenił Kanta i jego opis poznawczych kompetencji podmiotu, jednakże obok tego klasycznego ujęcia wprowadził do swoich rozważań
wątek w pewnym sensie rozsadzający filozoficzną konwencję. W przedstawieniu złożonego problemu relacji podmiotu i świata odwołał się bowiem do Septem sermones ad mortuos, jednego z bardziej tajemniczych i poetyckich dzieł
nia wypowiedzi niejednokrotnie spotykał się z krytyką, także w środowisku uczonych skupionych wokół zagadnień semantyki ogólnej (por. French 1993).
38
Ta koncepcja Korzybskiego oddziałała na wiele innych podejść psychologicznych
i komunikacyjnych. Jej inspiracje możemy odnaleźć na przykład w racjonalnej terapii zachowań (RTZ), a także w idei porozumienia bez przemocy (NVC). Jedną z najważniejszych
zasad komunikacji coachingowej jest także unikanie nadmiernej liczby przymiotników, które
mogłyby służyć jako opis świata, a przede wszystkim otaczających ludzi. Celem takiego
postępowania staje się raczej przedstawianie własnych odczuć niż posługiwanie się określeniami, które w odbiorze współrozmówców mogłyby okazać się zbyt osobiste, a przede
wszystkim oceniające. Dzięki temu człowiek buduje świadomość tego, że jego postrzeganie
świata jest jedynie subiektywnym obrazem, jednym z wielu przedstawień, ważnym i indywidualnym, jednak niekoniecznie intersubiektywnym. Jednakże opis sytuacji, świata i samego
siebie wymaga nieraz odstępstw od założonego minimalizmu oraz zastosowania bardziej
złożonych strategii.
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Junga (1997b)39. Wykorzystał przede wszystkim wywodzące się stamtąd rozróżnienie na rzeczywistość świata określoną jako Stworzenie (Creatura) oraz
rzeczywistość umysłu nazwaną Pleromą. Ów podział wywodzi się ze starożytnych pism gnostyckich i jako taki zawiera założenie konsekwentnego dualizmu,
w czym można już zobaczyć przekroczenie Kantowskiej refleksji. Paradoks
koncepcji Batesona polega na tym, że obydwa obszary, świata i umysłu, jakkolwiek obiektywnie istniejące i obdarzone własną dynamiką, pozostają wzajemnie
nieprzenikalne, a jednocześnie nieuchronnie ze sobą powiązane. Używając symbolicznego języka starożytnej gnozy, można więc stwierdzić, że umysł Pleromy
pozostaje względem świata Stworzenia substancjalnie obcy, dlatego może go
poznawać i uczestniczyć w jego przemianach, chociaż tylko na swój wyjątkowy
i nieoczywisty sposób. Wydaje się więc, że Bateson nie rezygnuje ze specyficznej kategorii substancjalności, bo dzięki niej mógł pokazać funkcjonowanie
dynamicznych, a przy tym odrębnych systemów terytorium i mapy, które podlegają ciągłym transformacjom, przy czym ten pierwszy ma charakter ontologiczny, natomiast drugi poznawczy, co w jego rozumieniu oznacza, że podmiot nie
może poznać świata, a jedynie własny mechanizm rekonstruujący pewne wyobrażenie jego obszaru.
Zasadnicza odmienność obydwu rzeczywistości polega na tym, że Creatura
realizuje się dzięki wewnętrznemu zróżnicowaniu i funkcjonuje jako pole energii, podczas gdy Pleroma jest doskonale jednorodna i pozbawiona własnych
granic, manifestując się jako wiązka informacji, nazywana przez Batesona „różnicą”, której nadawał wręcz mistyczne znaczenie, podkreślając, że jej subtelne
oddziaływanie wymyka się jednoznacznym definicjom (Bateson 1987: 322).
Informacyjny strumień organizuje się właśnie jako poznawcza mapa, która odwzorowuje terytorium. W tej nowatorskiej interpretacji uwidaczniają się przede
wszystkim cybernetyczne fascynacje Batesona, gdyż jego opis funkcjonowania
umysłu wręcz zapowiada epokę wirtualnej komunikacji. Mapa jest w tym wypadku pasmem przepływu informacji gromadzonych w indywidualnych obszarach Pleromy niczym w wyodrębnionych bazach danych, które ostatecznie i tak
powrócą do wspólnego umysłu. Według Batesona (tamże: 461) obrazem tego
mentalnego uniwersum może być Bóg.

39
Zauważmy, że Jung również inspirował się kantyzmem. Wydaje się nawet, że wątki mityczne, do których tak chętnie się odwoływał, miały służyć potwierdzeniu kreatywnej funkcji
jaźni jako podmiotu w tworzeniu indywidualnych i zbiorczych wyobrażeń o naturze rzeczywistości, o człowieku i jego miejscu w świecie. Warto jeszcze wspomnieć, że z czasem Jung
porzucił fascynacje starożytnym dualizmem gnostyckim na rzecz zintegrowanej wizji alchemicznej.
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Wyrażenie continuum wielowymiarowej struktury Stworzenia w systemie
poznawczych wzorców umysłu opisanych w kategoriach cybernetycznych nie
jest zadaniem prostym. Bateson (1987: 205–224; por. Walker 2001: 65) opracował więc model tak zwanych poziomów logicznych, który nadał swoistą głębię temu eksploracyjnemu doświadczeniu. Pojęcie typów logicznych zaczerpnął
on z pism Bertranda Russela i Alfreda Whiteheada, którzy udowodnili, że żaden
zbiór nie może być swoim własnym elementem bez popadnięcia w sytuację
antynomii. Bateson wprowadził natomiast tę kategorię do opisu sposobów działania ludzkiego umysłu i jego taktyki gromadzenia danych. Wyodrębnione przez
niego kolejne poziomy przetwarzania informacji pełniły funkcje takich osobnych zbiorów systemu, z których każdy musi być analizowany i traktowany
zgodnie ze swoją specyfiką. Żaden z nich nie może też być mylony z którymś ze
swych elementów, ponieważ te ostatnie przynależą do terytorium, podczas gdy
zbiór stanowi reprezentację mapy.
Poszczególne poziomy zaproponowanego przez Batesona poznawczego modelu łączą się z wyróżnionymi przez niego stylami uczenia, które charakteryzują
stopień gotowości do zmiany. W tym procesie wyróżnił on trzy zasadnicze poziomy oraz poprzedzający je, wyjściowy stan „zerowy”, który charakteryzuje się
wprawdzie określonymi nawykowymi reakcjami na bodźce płynące ze środowiska, nie pociągają one jednak żadnej trwałej zmiany w zachowaniu. Według tej
koncepcji, proces poznania zawsze odbywa się hierarchicznie, to znaczy zgodnie z porządkiem danej struktury logicznej, w taki sposób, że wyższe poziomy
wpływają na funkcjonowanie niższych. Wskazywał również, że rozumowanie
ludzi z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak na przykład schizofrenia, charakteryzują nieprawidłowości we właściwym rozpoznawaniu poszczególnych poziomów i poruszaniu się między nimi (Bateson, Ruesch 2008; Bateson 1987).
Także w przypadku ludzi zdrowych jednym z najczęstszych błędów poznawczych jest kwalifikowanie określonych problemów niezgodnie z ich logiczną
przynależnością, gdyż nie wszystkie zachowania człowieka mają takie samo znaczenie i nie wszystkie mogą być opisywane lub rozumiane według jednakowych
kryteriów prawdy i fałszu.
Podejście Batesona przełożyło się na ustanowienie jednej z najbardziej znanych współczesnych teorii komunikacji, zwanej orkiestralną (por. Winkin 2007:
49–60). Koncepcje te zostały wykorzystane przede wszystkim przez uczonych
Mental Research Institute w Palo Alto40, którzy zgodnie podkreślali, że ludzie
40

Słynna szkoła w Palo Alto została założona w 1958 roku przez Dona D. Jacksona, Virginię Satir oraz Julesa Riskina (por. Walker 2001: 81). Po tym, jak odeszli oni z Instytutu,
kierownictwo przejął Paul Watzlawick, który opracował ramy koncepcji podejścia interakcyjnego (Watzlawick, Beavin, Jackson 1967; por. Griffin 2003: 180–190; Winkin 2007: 52–60).
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nie mogą przestać się komunikować – w istocie wszystko, także wycofanie się
i zaniechanie, stanowi rodzaj kontaktu, który podlega określonym interpretacjom41. Do pomysłów Batesona, zazwyczaj dość powierzchownie, odwoływali
się również twórcy NLP, co wiązało się z kluczowym dla tego podejścia przekonaniem, że człowiek nosi w swym umyśle zorganizowany na określonych
poziomach program, stanowiący swoiste centrum zarządzania życiem jednostki,
a wszelka zmiana w istocie polega na umiejętności jego przeobrażenia, a nawet
zaprojektowania go na nowo.
Do koncepcji poziomów logicznych nawiązał trener NLP i coach Robert
Dilts (2006: 373)42 w konstrukcji jednego z najpopularniejszych narzędzi coachingowych, zwanego piramidą poziomów logicznych, które przedstawił on
jako siatkę neurologicznych powiązań w postaci, jak sam mówił, odwróconego
drzewa.

Tożsamość
Kto?

Wizja
Misja

Przekonania/wartości
Dlaczego?

Przyzwolenie/
motywacja

Umiejętności
W jaki sposób?
Zachowanie
Co?

Kierunek
Działania

Środowisko
Kontekst
Gdzie? Kiedy? Ograniczenia

Ryc. 1. Piramida poziomów logicznych
Źródło: Dilts 2006: 375

41

Takie przesłanie stało się bliskie późniejszym koncepcjom postmodernistycznym, mówiącym, że wszystko jest językowym komunikatem.
42
Walker (2001: 47) podkreśla, że podstawową inspiracją była w tym wypadku koncepcja
Virginii Satir i dopiero Dilts wdrożył do NLP niektóre elementy studiów Batesona.
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Model piramidy stanowi swobodną interpretację nie tylko idei poziomów logicznych Batesona, ale też jego koncepcji uczenia się (Dilts 2006: 323), przy
czym Diltsa interesowały nie tyle aspekty poznawcze, ile zastosowania praktyczne, a przede wszystkim możliwość uchwycenia czynników generujących
wprowadzenie zmiany. Zgodnie z tym założeniem praca coachingowa rozpoczyna się od ustalenia tego, co najbardziej oczywiste i – można by rzec – naoczne. Dlatego też podstawę piramidy tworzy środowisko, które wiąże człowieka
z jego otoczeniem i odnosi się to w dużej mierze do warunków niezależnych od
klienta. Ponieważ poziom ten został powiązany ze stylem uczenia typu zerowego, odpowiednie do niego działania należą wprawdzie do utrwalonych reakcji,
jednakże mają wymykać się jakiejkolwiek zmianie, a nawet ją blokować. Rzecz
znamienna, że ani Bateson, ani Dilts nie wzięli pod uwagę istotnego adaptacyjnego znaczenia tych nawykowych reakcji, podkreślając jedynie ich negatywny
charakter. Na kolejnych etapach klient może przyjrzeć się charakterowi swojego
zachowania, ocenić własne umiejętności, ustalić przekonania i określić system
wartości. Uświadomienie sobie tych kwestii odzwierciedla jego wewnętrzne
nastawienie, wyznacza również jego indywidualny „kompas”, czyli zestaw najważniejszych twierdzeń o sobie i świecie, a w konsekwencji pomaga przeanalizować podstawy indywidualnego funkcjonowania oraz efektywności w radzeniu
sobie z trudnościami zewnętrznymi. Kolejnym poziomem uwzględnionym
w schemacie piramidy jest tożsamość, która wiąże się z odnajdywaniem źródeł
osobistej motywacji. W pierwotnym ujęciu to stadium wieńczy model. Dilts
wskazuje także na możliwość uaktywnienia w tym modelu szerszej perspektywy, odnoszącej się do życiowej misji i wizji. Wtedy na szczycie znajduje się
duchowość, która w tym kontekście jest uznana za wyjście „na zewnątrz, do
«systemu systemów»”(Dilts 2006: 373).
Praca w przestrzeni piramidy poziomów logicznych na pierwszy rzut oka
wydaje się specyficzną podróżą w głąb, ponieważ wiedzie od tego, co zewnętrzne i uwarunkowane, ku temu, co wyraża najbardziej osobiste i głębokie pragnienia człowieka. Jednakże wprowadzenie duchowości na wierzchołek struktury
stanowi pewną próbę przekroczenia jednostkowości, co dokonuje się w procesie
uzgodnienia indywidualnych marzeń z wymogami systemowymi. Dilts charakteryzuje to w następujący sposób:
Doświadczenie poziomu duchowego jest związane z naszym poczuciem bycia częścią
pewnej całości na bardzo głębokim, wykraczającym poza nas samych poziomie. Jest to
świadomość ‘wzorca, który łączy’ razem wszystkie zjawiska w jedną całość, jak stwierdził Gregory Bateson. My, jako jednostki, jesteśmy podsystemem większego systemu.
Nasze doświadczenie tego poziomu dotyczy poczucia celu i misji, które towarzyszy nam
w życiu. Pochodzi z zadawania pytań: ‘dla kogo?’ oraz ‘dla czego?’ (Dilts 2006: 382).
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Według Batesona (1987: 220) o wspomnianym wzorcu, łączącym elementy
systemu w holistyczną całość, mówili już buddyści zen, zachodni mistycy oraz
niektórzy psychiatrzy, a jego oddziaływanie przejawia się na trzecim, ostatnim
poziomie uczenia. Jego styl charakteryzuje poczucie jedności, pozwalające
przekroczyć indywidualny wymiar istnienia jaźni, dzięki czemu człowiek może
uczyć się, a w konsekwencji również transformować nie tylko siebie, ale też
świat, do którego przynależy (Bateson 1987: 221–223). Dilts w interpretacji
tego założenia pozostaje przede wszystkim pragmatyczny. Dlatego pytania zadawane w tym kontekście, odnoszące się do „czegoś więcej”, wskazują na to, co
można osiągnąć, wykraczając poza partykularne interesy. W ten sposób indywidualny sens życia zostaje zakotwiczony w szerszym kontekście powiązań ze
światem. Poziom ten może więc zarówno odnosić się do relacji z otoczeniem,
jak i odwoływać do idei uniwersalnych, czy będzie to wyobrażenie Boga lub
jakiejś formy sacrum, czy też inna, wyłącznie ludzka kategoria, z którą identyfikacja pozwoli odnaleźć się klientowi w jego poszukiwaniu spełnienia.
Poszerzenie własnego horyzontu w ujęciu systemowym stanowi bardzo ważny aspekt pracy z piramidą (Dilts 1996: 22) także według Marylin Atkinson
(2010: 148–162), która rozwinęła ten wątek.

Gdzie jeszcze? Kiedy jeszcze?
Co jeszcze?
Jak jeszcze?
Dlaczego jeszcze?

Kto jeszcze?

Tożsamość | Kto?

Wartości | Dlaczego?
Umiejętności | Jak?
Działanie | Co? Który?
Środowisko | Gdzie? Kiedy?

Ryc. 2. Druga warstwa poziomów logicznych
Źródło: Atkinson 2010: 157
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O ile bowiem pytanie o tożsamość określa pojęcie „kto”, o tyle w konstrukcji
pytania o duchowość najważniejsza staje się kategoria „jeszcze” – „kto jeszcze?”, „co jeszcze?”, która „nadbudowuje” systemowy wymiar procesu coachingowego. Poszukiwanie kolejnych kontekstów nie jest jednak dowolne
i wyznacza je schemat zwierciadlanej piramidy, w której nie ma osobnego etapu
duchowości, gdyż jego funkcję przejmuje lustrzane odbicie pierwotnej struktury.
Klient może w nim zobaczyć to wszystko, co zrekonstruował już wcześniej,
tylko w szerszej perspektywie, niejako w swoim własnym „poza”. W uwzględnieniu tej szerokiej perspektywy zawiera się również pytanie o korzyści, które
mogą się pojawić w konsekwencji urzeczywistnienia projektowanej zmiany.
Dopiero takie spojrzenie ma ujawnić uniwersum relacji, wykraczające czasem
daleko poza jednostkowy punkt widzenia. Otwarcie takiej transgresji zyskuje
wiele znaczeń w zależności od dominującego kontekstu wybranego przez klienta, który może mieć różny zasięg i dotyczyć rodziny, organizacji, planety,
a także transcendencji. Jednak nawet lokalne „jeszcze” nie musi oznaczać ograniczenia, ponieważ ze swej natury pozostaje ono otwarte, w związku z czym
może generować kolejne poziomy i sensy. Tym samym przestrzeń systemu staje
się najważniejszym i jedynym terytorium, w które zostaje wpisane osobiste
poszukiwanie spełnienia.
Zwieńczeniem odwróconej piramidy jest także „środowisko”, jednakże
w tym wypadku nie opisuje ono jedynie materialnych uwarunkowań. Wyznacza
natomiast horyzont holistycznej całości, w którą pozostaje wpisane życie klienta, a pytania „gdzie jeszcze” i „kiedy jeszcze” pozwalają uzmysłowić sobie konsekwencje działania, a więc wszystko to, co może się wydarzyć i zmienić
w całym układzie po przekroczeniu teraźniejszości i urzeczywistnieniu indywidualnych marzeń w przyszłości43. Atkinson nie pisze o tym wprost, jednak
w trakcie lektury jej książek trudno oprzeć się wrażeniu, że swoistą klamrą dla
wszelkich systemowych uwarunkowań określonych jako coachingowe „jeszcze”
staje się dla niej osobista relacja z Bogiem. Przyznając się do swoich przekonań,
autorka nie zamierza zresztą nikogo namawiać do takiej postawy, wskazuje
raczej, że życie w takiej perspektywie może dać wiele nadziei i wewnętrznej siły
do przezwyciężania trudności.
Autorską interpretację modelu piramidy Diltsa, wspomnianą również
w Rozmowach, przedstawił Maciej Bennewicz. Odmienność tego ujęcia polega
przede wszystkim na tym, że trójkąt piramidy został odwrócony i „zanurzony”
pod powierzchnią oceanu, skąd wystają tylko dwa poziomy, które w wyjścio43
Wedle Atkinson (2010: 178) piramida poziomów logicznych jest tak istotna i całościowa, że sugeruje ona, by swoje uznanie dla klienta wyrażać w oparciu o ten schemat, wzmacniając przez to jego zmianę.
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wym modelu stanowiły podstawę, a teraz znalazły się na wierzchołku – środowisko oraz zachowanie (Bennewicz 2011: 63–65). Pozostałe elementy pozostają
natomiast ukryte w głębi jako odnoszące się do treści często nieujawnianych,
a nawet nieuświadamianych, dla których duchowość stanowi fundament.

Środowisko

Kiedy? Gdzie? Z kim?
W jakim otoczeniu?

Zachowania

Jak się zachowuję?
Jak to robię?

Umiejętności

Co umiem?

Przekonania

Jak myślę o sobie, świecie
i ludziach? Co jest możliwe?

Wartości

Co jest ważne?
Po co to robię?

Tożsamość

Kim jestem

Misja

Jaki jest globalny cel?
Dokąd zmierzam?

Wizja / Duchowość

Kto jeszcze? Co istnieje
więcej? Jaka jest
globalna tendencja?

Ryc. 3. Poziomy logiczne jako „góra lodowa”
Źródło: Bennewicz 2011

Bennewicz podkreśla, że praca z poziomami logicznymi, zwłaszcza tymi położonymi najgłębiej, pozwala klientowi na lepsze poznanie własnej mapy, podczas gdy dla innej osoby, także dla coacha, ta osobista reprezentacja pozostaje
zawsze jedynie domniemaniem:
Jak rozpoznać mapę Drugiego Człowieka? W jaki sposób może dokonać tego sam klient?
Moje wnioski to rzecz jasna tylko hipoteza. Coach w relacji partnerskiej oczywiście przygląda się sytuacji i za pomocą struktury (na przykład poziomów funkcjonowania człowieka) stara się opisać, zrozumieć sytuację, jednak najważniejszą pracę ma do wykonania
sam klient. To on wie najlepiej, jak zinterpretować siebie (Bennewicz 2008: 42).
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W perspektywie poznawczej klient coachingu nigdy nie może więc wyjść
poza hipotezę, dla której jedynym sposobem weryfikacji staje się ciągłe pogłębianie doświadczenia interaktywnej komunikacji. Według Bennewicza terytorium nie istnieje, przejawia się jedynie mapa, czyli przestrzeń umysłu, która nie
tyle odtwarza, ile generuje rzeczywistość. W tym kontekście wiele tradycyjnych
odnośników do świata, w tym choćby klasyczna opozycja sacrum i profanum,
traci rację bytu. Jednakże język religijny wykorzystany w konwencji nowej
duchowości pozostaje ważnym elementem tej mentalnej kreacji, ponieważ można go uznać za najlepszy wyraz głębokich doświadczeń, wymykających się
racjonalnemu opisowi, które jeżeli przynależą do jakiejś całości, to jedynie
w znaczeniu wspólnoty doświadczeń transpersonalnych.
W kontekście analizy koncepcji mapy i terytorium nasuwa się kilka wniosków. Wydaje się, że pierwotny dualizm wyrażony w założeniu komplementarności tych dwóch kategorii został w pragmatycznym ujęciu coachingowym
w dużej mierze sprowadzony do kwestii nadrzędności mapy. Korzybski wskazywał na możliwość wywiedzenia logicznych analogii między obszarem terytorium i konstrukcją mapy, zaś według Batesona umysł jest niczym cybernetyczny
program, który w swoim logicznym języku opisuje świat całkowicie od niego
różny. Natomiast interpretacja poziomów logicznych w ujęciu Diltsa koncentruje się przede wszystkim na mapie, a terytorium zostaje stopniowo zastępowane
przez ideę systemu, który stanowi raczej odzwierciedlenie sieci powiązanych
map niż odwołanie do obiektywnej, pozapsychicznej rzeczywistości. Znaczenie
systemu podkreśliła również Atkinson. W takim podejściu duchowość jest swoistym powrotem do źródła, odwzorowaniem sieci kluczowych relacji, w obszarze których klient chce przeprowadzić swoją zmianę. Dzięki temu procesowi
z przestrzeni poznawczej mapy wyłania się system wzajemnych uwarunkowań
i znaczeń, zastępujący zaniechane terytorium. Jednocześnie takie podejście nawiązuje do nowych znaczeń sieci, które – podobnie jak odkrycie duchowości –
pozostają nierozerwalnie związane z pojawieniem się ruchu New Age, gdyż
właśnie w takim holistycznym paradygmacie, na długo przed ekspansją Internetu, pojęcie to zyskało sens układu wzajemnych powiązań, które w przewidywanym procesie dezindywidualizacji miałyby podnieść ogólny poziom świadomości planetarnej. Tymczasem wedle Macieja Bennewicza mapa to przede wszystkim symbol indywidualnego umysłu i jego kreatywnego potencjału. Zanika
wówczas nie tylko znaczenie terytorium, ale słabszy, a nawet niewidzialny staje
się również wspomniany system relacji, bardzo trudnych do realizacji ze względu na podstawowe stwierdzenie odrębności map poszczególnych ludzi. Duchowość dostarcza wówczas nie tylko narzędzi do lepszego zrozumienia samego
siebie, swoich wartości i potrzeb. Jej symbolika pozostaje ostatnim wspólnym
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kodem, który pozwala ustalić zbieżne ramy i wyznaczyć najważniejsze punkty
na indywidualnych i niesprowadzalnych do siebie mapach.

2.2. MODELE COACHINGOWEJ TRANSGRESJI:
PYTANIA GRANICZNE, METAFORA I MIT
Tak istotny w nowej duchowości wątek transgresji jest niejako wpisany w coaching. Jego zapowiedź znajdujemy już na samym początku procesu, w procedurze
wyznaczania celów, potem pojawia się w trakcie pracy, kiedy klient poszukuje
najlepszych metod do pokonywania własnych ograniczeń. Transgresja może
nastąpić tylko w sytuacji wyznaczenia granic, które różnicują przestrzeń, nadając jej określone znaczenia i wartości. W podejściu tradycyjnym to zróżnicowanie charakteryzuje rzeczywistość terytorium. Jak pisał Edmund Leach:
Granica oddziela dwie sfery społecznej czasoprzestrzeni, które są normalne, ograniczone
czasowo, określone, centralne, świeckie, lecz przestrzenne i czasowe wyznaczniki, które
pełnią tu rolę granic, są same w sobie nienormalne, bezczasowe, wieloznaczne, skrajne
i święte (Leach 2010: 48).

Granice ustanawiają więc obszar percepcji w taki sposób, że może się on stać
również przedmiotem duchowego doświadczenia za sprawą „podstawowych
ekwiwalencji metaforycznych”, takich jak „normalne/nienormalne, czasowe/
bezczasowe, kategorie określone/kategorie wieloznaczne, w centrum/na skraju,
świeckie/święte” (Leach 2010: 48). Problem przekraczania granic pojawia się
również w coachingu, chociaż jak już wspominałam, ta praca dotyczy przede
wszystkim indywidualnie ustrukturowanej mapy, podczas gdy kwestia terytorium niejednokrotnie ulega w niej zawieszeniu. Specyfika omawianego podejścia uwidacznia się zwłaszcza w stosowanych w tej pracy „pytaniach granicznych”, które należą do najważniejszych narzędzi transgresyjnych nie tylko
w coachingu44. Niejako ze swej natury wyznaczają one bowiem przestrzeń duchowości, ponieważ odnoszą się do rzeczy ostatecznych, i jako takie umiejscawiają lęk, którego przedmiot ciągle się wymyka i nie chce ujawnić, chociaż
budzi najwięcej obaw, wyznaczając horyzont egzystencjalnych doświadczeń
człowieka. O tej wielkiej niewiadomej mówiły religie i systemy filozoficzne,
które stanowiły naturalne środowisko dla metafizycznej refleksji, będącej swo44
Jednym z przykładów zainteresowania problematyką graniczności jest prowadząca ciekawą działalność akademicką międzywydziałowa „Pracownia Pytań Granicznych” UAM
(http://www.graniczne.amu.edu.pl/ [dostęp: 15.09.2013]).
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istą podpowiedzią w osobistych, nierozwiązywalnych dylematach człowieka.
Wśród tych rozważań najważniejsze pozostało pytanie o śmierć. Jak zauważył
Zygmunt Bauman:
Żadne ludzkie doświadczenie, obojętnie jak bogate, nie daje nam pojęcia o tym, jak to
jest, gdy już nic nie ma się stać i nic więcej nie da się zrobić. Życie dzień w dzień uczy
nas czegoś przeciwnego, lecz śmierć unieważnia wszystko, czego się nauczyliśmy. […]
Wszystkie ludzkie kultury można odczytywać jako pomysłowe wynalazki stworzone
z myślą o uczynieniu znośnym życia ze świadomością własnej śmiertelności (Bauman
2008: 55–56).

Pytanie o nasz stosunek do śmierci jest o tyle istotne, że pojawia się ono
zawsze jako naturalny kontekst rozważań dotyczących sacrum, a więc kwintesencji tego, co nieznane, a jednocześnie tego, co zawiera w sobie ostateczną
nadzieję. Na centralną rolę tej kwestii w doświadczaniu duchowości zwrócił
uwagę Jacek Prusak i wydaje się, że nie jest on w tym względzie odosobniony.
Jednakże przedmiot pytań granicznych zdaje się współcześnie ulegać znaczącym przemianom, które przekładają się również na treść pracy coachingowej.
W jednym z badań przeprowadzonych przez CBOS45 ludzie pytani o to, jak
chcieliby przygotować się do śmierci, w większości wyrażali pragnienie pożegnania z bliskimi, rodziną i przyjaciółmi (81%), a także wyspowiadania się
i przyjęcia sakramentów (71%). Kolejne często wskazywane wypowiedzi dotyczyły chęci uporządkowania spraw materialnych i sporządzenia testamentu
(62%), pogodzenia się z kimś, z kim pozostaje się w konflikcie (42%), jak również zapewnienia sobie miejsca na cmentarzu i zrobienia „jeszcze czegoś innego” (10%). Jedynie 8% badanych nie potrafiło sprecyzować jasnej odpowiedzi
na to pytanie. Przedłożone tu odpowiedzi pozostają na ogół w zgodzie z tradycyjnym i religijnym podejściem Polaków do spraw ostatecznych, przy czym
większość z wymienionych działań wymaga czasu, planowania i nakładu sił,
krótko mówiąc – przygotowania.
Wobec tego tym bardziej musi dziwić odpowiedź na kolejne pytanie skierowane do ankietowanych – czy chcieliby mieć czas, aby przygotować się do
śmierci, czy też woleliby umrzeć w sposób niespodziewany – ponieważ wynik
zdaje się pozostawać w jawnej sprzeczności z przedstawionymi powyżej deklaracjami. Aż 71% badanych stwierdziło bowiem, że chciałoby umrzeć niespodziewanie, a tylko 20% chciało przygotowywać się do tego faktu, natomiast 9%
respondentów nie miało jasnego zdania na ten temat. Ten pozorny dylemat daje
45

Referuję wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS, które ukazały się w czasopiśmie „Coaching” 2013, nr 2.
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się rozwiązać w kontekście następnego pytania: „Czy myślisz o śmierci?”. 4%
badanych odpowiedziało, że myśli bardzo często, 16%, że często, a dość rzadko
lub bardzo rzadko – po 26%. Szczególnie znacząca jest jednak ostatnia odpowiedź, ponieważ 28% przyznało, że nie robi tego nigdy. Wnioski wydają się
dość oczywiste – w pierwszym odruchu deklarujemy przywiązanie do tradycyjnych rozwiązań i wartości, jednakże pytani o nasz osobisty stosunek do problemu śmierci, wykazujemy narastającą obojętność, a w każdym razie istotną
zmianę w podejściu do życia. Być może źródłem tego stanu rzeczy jest lęk przed
nieznanym, tak duży, że niedający się jasno wyrazić lub spychający niewygodne
zjawiska w przestrzeń społecznego tabu, albo stopniowy zanik wiary w rzeczywistość inną niż „tu i teraz”, wynikający z narastającego spłaszczenia rzeczywistości (Dobroczyński 2012: 56; Trzciński 2013). Niewykluczone też, że w polskim społeczeństwie tradycyjne sposoby wyjaśniania rzeczy ostatecznych tracą
powoli swoją ważność, skoro znajdują się ludzie, którzy o pomoc w oswajaniu
doświadczenia śmierci proszą coacha, o czym opowiada w Rozmowach Maciej
Bennewicz.
W każdym razie odsunięcie od kwestii ostatecznych nie oznacza, że pytania
graniczne zanikły, ale diametralnie zmienił się obszar, do którego się odnoszą.
Dlatego też zostały one sprowadzone do prostych codziennych zagadnień i dotyczą bieżących decyzji, doświadczeń i refleksji. Wspomniana codzienność nie
musi być wcale kontekstem „zwyczajnym”, zwłaszcza że jak już wspomniałam,
w ruchach New Age, a także w nowej duchowości została ona doceniona
w sposób bezprecedensowy. Również w coachingu właśnie ona staje się najważniejszą granicą i egzystencjalną weryfikacją doświadczenia, które nie potrzebuje metafizycznego wyjaśnienia, tylko pragmatycznej refleksji i sensualnego zakorzenienia, dzięki czemu człowiek może stwierdzić, że pozostaje w zgodzie z sobą, a jego życie zyskuje każdego dnia znaczenie takie, jakie chciałby
mu nadać.
Wydaje się też, że obecnie właśnie codzienne życie, być może ze względu na
świadomość obecnej w nim ciągłej zmiany, jest źródłem nie tylko fascynacji, ale
też fundamentalnych lęków, które z rzeczy ostatecznych przeniosły się na potoczne sprawy, objawione tylko w mgnieniu ulotnej chwili, wobec nieuchronności których człowiek nieraz pozostaje bezbronny. Stawiane w tym kontekście
pytania graniczne wyprowadzają poza bezpieczną przestrzeń rozpoznanego
świata, która zdaje się złudzeniem, i motywują do tego, żeby ciągle pogłębiać
i przeformułowywać jedynie dane „tu i teraz”. W tym kontekście pytania graniczne wyznaczają ścieżkę indywidualnej transgresji i tak też charakteryzuje je
na swoim blogu Maciej Bennewicz:
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[...] interesują mnie granice, progi, bariery, pułapy i drogi, które prowadzą poza obwód
naszej strefy komfortu. Dalej niż bezpieczna bańka nawyków, stereotypów, wzorców,
które czasami służą, a niekiedy ograniczają [...] często stabilizują. Żeby osiągać zamierzone efekty, czyli realizować własne pragnienia lub po prostu żyć po swojemu, według
własnego rytmu wartości i potrzeb, niekiedy trzeba, czasami warto, wychodzić poza sferę
komfortu. Droga niekoniecznie prowadzi dalej lub wyżej, czasami skręca, a niekiedy zawraca [...]. Jednak żeby dotrzeć do nowych wysp i lądów, do nowego siebie, trzeba ruszyć
w drogę46.

Autor w dalszej części tego tekstu podkreśla, że w tradycyjnych społecznościach życiowe wybory były podejmowane pod kierownictwem „jednego szamana, uzdrowiciela lub proboszcza”47, co zmienił dopiero wolny rynek, w związku z czym w trudnych sytuacjach najlepiej radzić sobie samodzielnie lub ze
wsparciem coacha. W coachingowej transgresji nie ma więc jasno wyznaczonych kierunków, cała rzeczywistość pozostaje na swój sposób jednorodna i neutralna, gdyż ponowoczesnego labiryntu nie chronią granice oswojonego świata.
Jedyną pewną granicę wyznacza zmiana. W określonej przez nią przestrzeni
człowiek sam ciągle tworzy konteksty, które chce przekraczać. Zauważmy, że
śmierć, będąca, jak pisze Bauman, wyjściem w niezmienność, nie mieści się
w takim paradygmacie, gdyż jej nieodwołalność musiałaby rozsadzić przyjęty
wzorzec, w związku z czym zostaje ona również zepchnięta poza margines wyobraźni.
Jak już wspomniałam, cytując Leacha, doświadczenie graniczności wprowadzają metaforyczne równoważności w opisie rzeczywistości. Również specyficznie coachingowe podejście znajduje w tym względzie swój wyraz w niezwykle popularnej w tej dyscyplinie tak zwanej pracy z metaforą, o doniosłości
której świadczą liczne nawiązania do tego tropu pojawiające się w Rozmowach.
Zastosowanie metafory jest powszechne w komunikacji kulturowej, ponieważ
stanowi ona podstawę budowania systemu społecznego porozumiewania się
(Beck 1978), a obecnie nieraz występuje także jako istotna (i zamierzona) forma
dyskursu naukowego, na przykład w antropologii (por. Walczak 2009: 80–86).
O fundamentalnym znaczeniu symbolicznego ujmowania kulturowej rzeczywistości pisało wielu uczonych48. W tym miejscu chciałabym przypomnieć jedynie
46
Wpis z 4 lutego 2013 roku, [online], http://bennewicz.pl/blog/?p=4221 [dostęp: 18.10.
2013].
47
Tamże.
48
Warto przy tej okazji zwrócić uwagę także na głosy krytyczne. W ten swoisty sceptycyzm dobrze wpisują się na przykład rozważania Buchowskiego (2004: 187–202), który
wskazał, że światopogląd społeczności tradycyjnych ma niejednokrotnie charakter niejako
„przedsymboliczny”, toteż ustanawianie w nim metafory jako wiodącego środka może stanowić pewne nadużycie.
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Victora Turnera (2005: 16–22). Podkreślał on, że metafora sama w sobie jest
elementem liminalnym, to znaczy wprowadza człowieka w stan przejścia między określonymi stanami bytu, konfrontując go w procesie inicjacji z paradoksalnym obrazem świata. Warto podkreślić, że źródłem tego typu transformującej
metafory były przede wszystkim systemy kulturowej komunikacji przynależące
do wielkiej narracji, takie jak religijny rytuał, mit czy poezja. Tak rozumiana
metafora umożliwia przekraczanie granic powszedniej konwencji i dlatego
otwiera nową przestrzeń dla ludzkich doświadczeń. Szerokie wykorzystanie pracy
z metaforą w coachingu nie powinno więc nikogo dziwić, podobnie jak fakt, że
jej rozumienie pozostaje specyficzne dla tej dyscypliny i ma otwarty charakter,
niejednokrotnie daleko wykraczający poza akademicką definicję tego terminu.
Żeby jednak zrozumieć funkcje coachingowej metafory, trzeba krótko odnieść
się do niezwykle złożonej teorii tego zagadnienia.
Twórcą klasycznej definicji metafory był Arystoteles, który pisał, że „jest to
przeniesienie nazwy jednej rzeczy na inną: z rodzaju na gatunek, z gatunku na
rodzaj, z jednego gatunku na inny, lub też przeniesienie nazwy z jakiejś rzeczy
na inną na zasadzie analogii” (Arystoteles 1988: 351). Starożytny autor podkreślał też, że w tej poetyckiej procedurze (w antyku metaforę postrzegano przede
wszystkim jako element języka poetyckiego) należy pamiętać o zachowaniu
przejrzystości skojarzenia (Arystoteles 1988: 354–357). Z punktu widzenia porządku denotacji ten sposób konstruowania wypowiedzi musiałby zostać uznany
za całkowicie nieuprawniony i podający komunikat zafałszowany, bo paradoksalny. Jednakże powszechność metaforycznej ekspresji, a zarazem skuteczność
jej oddziaływania, sprawia, że ta specyficzna „dewiacja językowa” jest jednym
z podstawowych tropów używanych w komunikacji na co dzień (Dobrzyńska
1984: 12; Czeremski 2009: 120). Popularne metafory są zresztą znacznie prostsze od literackich tropów i bazują na bardziej oczywistych zestawieniach, a ich
odruchowe użycie podkreślają przede wszystkim uczeni z kręgu językoznawstwa kognitywistycznego. Reprezentujący ten nurt George Lakoff i Mark Johnson nawiązali w swojej definicji do koncepcji Arystotelesa, pisząc że: „istotą
metafory jest rozumienie i doświadczanie pewnego rodzaju rzeczy w terminach
innej rzeczy”(Lakoff, Johnson 1988: 31). Ich zdaniem do jej podstawowych
funkcji należy również paradoksalna chęć podkreślenia, a jednocześnie ukrycia
treści danego przekazu. Wprowadzenie metafory do języka pełni także ważną
funkcję w kreowaniu obrazu świata, ponieważ pozwala oznaczyć i wartościować
podstawowe kierunki w otaczającej przestrzeni, a także ustalić znaczenia nawiązanych interakcji.
Metaforę należy odróżnić od metonimii, która stanowi jej uproszczoną lub –
jak sądzą niektórzy – wyjściową formę. Ten ostatni trop bazuje na stwierdzeniu
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wzajemnej relacji i wynikającego stąd pokrewieństwa. Metaforyczna wypowiedź poszerza wiedzę o danym przedmiocie, pozwala lepiej i na nowo zrozumieć jego funkcjonowanie, natomiast wprowadzenie metonimii wzmacnia
wcześniej znane sensy związane z danym obiektem przez podkreślenie pewnych
jego aspektów49. Może to nastąpić w wyniku zastosowania personifikacji albo
zasady pars pro toto. Metonimii nie znamionuje więc tak wysoki poziom złożoności, z jakim mamy do czynienia w myśleniu metaforycznym. Jednakże jej
użycie precyzyjniej określa kontekst danego przedmiotu, jego relacje i odniesienia. Oznacza to, że metafora, mówiąc o A, wprowadza komunikat B i w ten
sposób powstaje nowa jakość, ponieważ w rezultacie tego połączenia A daje się
zrozumieć w kontekście B i odwrotnie, a w konsekwencji A i B nie są już nigdy
takie, jak na początku. Natomiast metonimia określa A, wzmacniając jego sensy
poprzez uchwycenie związków w danej przestrzeni znaczeniowej w ten sposób,
że owo A staje się jakby bardziej A, odkrywając swoją naturę w kontekście
całego systemu. Metafora buduje więc bliski intuicjom transcendencji, swoisty
poznawczy dystans, natomiast metonimia sprowadza z oddalenia do rzeczywistości „tu i teraz”, do jądra bezpośredniego doświadczenia. Metonimiczne „ponad” jest na tyle wysoko, żeby człowiek miał poczucie, że może się wznieść,
i na tyle blisko, żeby mógł odczuwać bezpośrednią możliwość tego doświadczenia. W codziennym języku następuje ciągłe przechodzenie od metafory ku metonimii i z powrotem. Dzięki temu jednostkowe wyobrażenie świata podlega
ciągłej przemianie i dostosowaniu, a procesy zrozumienia i przedstawienia rzeczywistości stają się jednym, niepodzielnym doświadczeniem (por. Buchowski
1993: 58–60; 2004: 192). Są jednak sytuacje, w których wyrazista staje się
przewaga jednego ze wskazanych tropów, tak jak to się dzieje w coachingu.
Metafora jest jednym ze słów kluczy w książkach Batesona, który poświęcił
wiele miejsca omówieniu jej znaczenia i działania. Uważał, że trafne ujęcie jej
otwartych sensów świadczy o zdrowiu psychicznym i umiejętności rozpoznania
49
Takie rozróżnienie metafory i metonimii potwierdza także Edmund Leach (2010: 21),
uznając, że metonimię wyróżnia relacja przyległości, podczas gdy w konstrukcji metafory
decydujące znaczenie mają „arbitralne stwierdzenia podobieństwa”. W ujęciu problemu odmienności obydwu pojęć autor ten odwołał się także do rozpoznania de Saussure’a, który
pisał o opozycji paradygmatu i syntagmy, ilustrując to przykładem harmonii i melodii. Idąc
tym tropem, Leach (2010: 22) zestawił następujący ciąg pojęć: symbol/znak = metafora/
metonimia = asocjacja paradygmatyczna/łańcuch syntagmatyczny = harmonia/melodia. Nie
wszystkie symbole są jednorodne. Wyróżnił on także symbole standaryzowane o charakterze
społecznym i doraźne, a więc pojawiające się jako znaczące w doświadczeniach poszczególnych ludzi, którzy nadają im własne, niezależne znaczenia. W kategoriach symboli standaryzowanych pojawiają się natomiast symbole ikoniczne, „gdzie relacja A/B jest rodzajem zaplanowanego podobieństwa (na przykład modele, mapy, portrety)” oraz „skonwencjonalizowanych, całkowicie arbitralnych symboli”.
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różnorodności poziomów logicznych. Podkreślał na przykład, że schizofrenicy
używają metafory, traktując ją tak samo jak tekst o literalnym znaczeniu, co nie
pozwala chorym orientować się w rzeczywistości. Korzybski pisał o nieskończonym ciągu map składających się na zbiór mapy idealnej, natomiast w ujęciu
Batesona to metafora jest niczym wspomniana w poprzednim rozdziale różnica
– tajemnicza i mroczna, trudna do sprecyzowania w języku naukowego dyskursu, zapoczątkowująca nieskończony ciąg znaczeń, a jednocześnie wyprowadzająca poza jego poznawcze ramy. W rezultacie tylko ona potrafi integrować głębokie doświadczenia człowieka, tak by pojawiła się nadzieja przekroczenia dychotomii mapy i terytorium w czystej komunikacji bezpośrednich znaków, nieobciążonych kolejnymi kontekstami (Bateson 1987: 140–141). Można pokusić
się o stwierdzenie, że metafora buduje skomplikowany system logicznych hierarchii tylko po to, by w ostatecznym akcie jej porzucenia człowiek mógł dostąpić doświadczenia czystej świadomości, przenikającej egzystencję. Trzeba przyznać, że ten paradoks znakomicie ilustruje zarówno złożoną naturę metafory, jak
i specyfikę antropologii Batesona.
Echo tych różnorodnych fascynacji odnajdujemy w niezwykle szerokiej
coachingowej koncepcji metafory, którą równie dobrze może być znak, symbol,
obraz, skojarzenie, a nawet krótka historia, bajka czy opowiadanie zaczerpnięte
z jakiejś duchowej tradycji lub nawiązujące do niej50. Ponieważ ten charakterystyczny sposób ujmowania własnych przeżyć i stosunku do rzeczywistości
należy do natury języka i charakteryzuje sposób wypowiedzi niezależnie od
kultury (jakkolwiek przy użyciu zróżnicowanych formuł), praca z metaforą daje
szczególnie duże możliwości w podejściu coachingowym. Może ona przebiegać
w rozmaity sposób. Najprostsza ze stosowanych praktyk polega na tym, że
klient buduje swój obraz rzeczywistości, odwołując się do metaforycznych skojarzeń przy użyciu przyimka „jak”, tym samym życie zostaje przyrównane do
podróży, projekt do bitwy, a szef do bólu głowy. Oczywiście taki ciąg bywa też
znacznie bardziej złożony, a asocjacje opisujące daną osobę, sytuację czy rzecz
– rozbudowane. W procesie coachingowym najważniejsze staje się takie przekształcanie metafory, aby wskazać zawartą w niej dynamikę i przeprowadzić
obecne w niej niejednokrotnie negatywne skojarzenia w projekt pozytywnej
zmiany. Rzecz znamienna, w coachingu mogą się również pojawić metafory
50
Ten mało precyzyjny i pobawiony logicznej konsekwencji sposób ujmowania metafory
w coachingu ilustruje na przykład definicja w Słowniczku pojęć NLP zamieszczonym w wydaniu jednej z książek Diltsa, gdzie czytamy, że jest to „proces myślenia o sytuacji lub zjawisku jako o czymś innym. Przykładem są historie, przypowieści, analogie” (Dilts 2013: 296).
Cytowany autor (Dilts 2006: 55–62) uważa na przykład za przypowieść autentyczną historię
dotyczącą procesu uczenia morświna opowiedzianą przez Batesona.
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zakorzenione w religijności klienta. Zazwyczaj są one bardzo mocne i dlatego
w odbiorze coacha mogą nieraz hamować zamierzony przez klienta rozwój51.
W coachingu rozumiana w ten sposób metafora jawi się jako podstawowe
narzędzie w pracy nad poziomami logicznymi i tak też ujmuje jej funkcję Marylin Atkinson:
Takie wrodzone struktury logiczne nazywamy siatką „meta-idei” albo ideami „kolejnego
etapu”. W rzeczywistości meta oznacza ‘poza’, jak w słowie ‘metafora’ – czyli opowieść
o wydarzeniu i poza nim albo ‘metafizyka’ – czyli fizykę poza sferą fizyczną. Innym
przykładem jest słowo ‘metamorfoza’, gdzie szukamy motyla poza gąsienicą (Atkinson
2012: 168).

Z punktu widzenia filozofii antycznej, na przykład koncepcji Platona, podejście Atkinson musiałoby wydawać się błędne, trudno bowiem wyobrazić sobie
coś, co jest „meta-ideą”, skoro same idee są wystarczającą perspektywą transcendentną. Podobnie metafizyka, przynajmniej według źródłowego ujęcia Arystotelesa, nie jest fizyką poza sferą fizyczną, jak chce autorka, tylko tym, co
przekracza świat fizyczny. Atkinson przyjmuje jednak inną wizję rzeczywistości, w której wszystko zaczyna się i kończy „tu i teraz”, i to centrum wyznacza
horyzont myślenia niczym axis mundi, wokół którego organizuje się świat budowany przez kolejne skojarzenia. W konsekwencji jeden poziom odsyła do drugiego, jedna forma skrywa następną, niczym wspomniana gąsienica motyla.
Rozmiar tej transformacji wyznacza natomiast naturalny potencjał, który każdy
nosi w sobie i może go w sprzyjających warunkach urzeczywistnić. W tym też
kontekście coachingowe „pytanie o cud” staje się rozważaniem umiejętności
intensywniejszego przeżywania każdej chwili, a związany z nim „wgląd” określa po prostu kompetencję uważności. Niezależnie więc od tego, że tradycyjnie
używa się tutaj pojęcia metafory – trop, który staje się przedmiotem coachingowej pracy, z punktu widzenia językoznawczego okazuje się raczej metonimią
lub po prostu obrazową analogią.
Bardzo ciekawym zastosowaniem pracy z metaforą jest praktyka Clean Language i związane z tym nurtem tak zwane modelowanie symboliczne opracowane przez Roberta Grove’a. Wyrasta ono z tradycji NLP, którą jednak znacznie
przekształca. Istotą programowania neurolingwistycznego, podobnie jak terapii
Miltona Ericksona, pozostaje bowiem wywieranie sugestii, której oddziaływanie
może okazać się mocniejsze, jeżeli nie opisuje ona bezpośrednio problemu,
odnosząc się, często w sposób niejawny, do jego uwarunkowań i związanych
51

Dziękuję za tę uwagę Urszuli Skrok-Kuczerze.
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z nim przekonań. Grove doszedł jednak do wniosku, że indukowanie w tym
trybie nawet najlepszych rozwiązań z punktu widzenia terapeuty lub coacha
ogranicza klienta, a prawdziwe efekty osiąga taka praca, w której sam zainteresowany zaczyna sobie udzielać najlepszych odpowiedzi. Grove radził więc, by
przede wszystkim koncentrować się na wypowiadanych przez klienta metaforach i prowadzić proces w odniesieniu do nich, a nie do konkretnych i nazwanych problemów. W tym celu został opracowany zestaw dziewięciu pytań52.
Również w tej metodzie bardzo wyraźnie ujawnia się metonimizacja, uwidaczniająca się w szukaniu określonych powiązań danego wyrażenia, dzięki czemu
klient może przejść od porównania do dosłowności, dostrzegając umowność
własnego opisu rzeczywistości. Dzięki temu staje się możliwe zbudowanie dystansu do samego siebie, wynikające z uświadomienia sobie subiektywności
własnych przekonań, skoro każde porównanie funkcjonuje tylko jako jeden
z możliwych obrazów, który daje się zastąpić innym. Żadna metafora/metonimia
nie jest dana raz na zawsze, a dynamika mapy polega na umiejętności transformacji lub wymiany danego tropu. Mimo to trudno oprzeć się wrażeniu, że takie
ujęcie metafory może zawężać jej założone przez Batesona działanie, sprowadzając je do jednowymiarowej przestrzeni powszedniego życia.
Być może największy potencjał duchowy metafory ujawnia się w jej przetworzeniu w pracę z Campbellowskim (1997) schematem mitu bohaterskiego53,
który stał się zresztą obecnie uniwersalnym scenariuszem także dla rozlicznych
produkcji filmowych oraz projektów biznesowych. Charakter tego uproszczenia
koresponduje z newage’ową koncepcją tak zwanego mitu zwiniętego (Kubiak
2005: 124–125), w której dana opowieść stanowi właściwie strukturalny konspekt, charakteryzujący się według Anny E. Kubiak (2005: 125–127) stereotypizacją, migawkowością, empiryzacją, dystrybutywnością, generycznością, indywidualizmem oraz okazjonalnością. Wszystkie wspomniane własności znamionują również zastosowanie mitycznego wzorca w coachingu, bowiem zanika
w nim wszelka fabuła, a wraz z nią tragizm reprezentatywny dla klasycznych
narracji. W konsekwencji tej formalnej transformacji klient sam staje się bohate-

52
„1. I czy jest coś jeszcze o tym...? 2. I jakiego rodzaju...? 3. I gdzie jest...? 4. I gdzie
mniej więcej to jest...? 5. I co się dzieje potem? 6. I wtedy co następuje...? 7. I co się dzieje
tuż przedtem...? 8. I skąd się bierze...? I skąd pochodzi...? 9. I to... jest jak co?” (http://www.
cleanlanguage.co.uk/articles/articles/202/1/Mniej-to-Wi281cej--Sztuka-stosowania-Clean-Language/Page1.html [dostęp: 16.10.2013]). Por. http://www.cleancoaching.pl/czytelnia/2-coaching-z-metafora [dostęp: 16.10.2013].
53
O takich powiązaniach metafory i mitu mówi Atkinson w ramach swoich warsztatów.
Dziękuję za tę informację Paulinie Barnaś.
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rem54. W wersji krótkoterminowej zwieńczeniem tego planu będzie pozytywne
zakończenie określonego przedsięwzięcia, na przykład biznesowego. W dłuższej
perspektywie może chodzić o uzyskanie spełnienia, o lepsze i bardziej świadome życie oraz pogodzenie z samym sobą.
W klasycznym postulacie poznania samego siebie kryła się przesłanka poszukiwania natury bytu, docierania do sensu przejawionego w logosie, co wynikało z założenia istnienia niezależnego, możliwego do uchwycenia terytorium.
Metafora była wówczas postrzegana jako poetycki sposób uchwycenia subtelnej
symboliki organicznych powiązań świata i wyznaczenia granicy w przestrzeni
wiodącej ku coincidentia oppositorum, w której pytania o kwestie ostateczne
otwierają apofatyczną perspektywę. Intuicja tego przejścia ku nieznanemu pozwalała znaleźć sens w trudnych doświadczeniach. Podobnie adaptacyjną funkcję pełnił tradycyjny mit, który również rzadko kończy się happy endem (zwłaszcza takim w hollywoodzkim stylu) i zazwyczaj daleko przekracza wzorzec opracowany przez Campbella55. Paradoksalność tradycyjnej opowieści pociągała
jednak za sobą utożsamienie odbiorców z egzystencjalną sytuacją mitu, który
wprawdzie niczego nie wyjaśnia, a tym bardziej nie rozwiązuje, a jednak pomaga żyć56. W ujęciu coachingowym te wszystkie odwołania tracą swoją moc,
przechodząc do archiwum tradycyjnych artefaktów, a utylitarny charakter stosowanych narzędzi określa pole możliwej transgresji. W nowym paradygmacie
pytania graniczne wiodą bowiem przez meandry lęków i mentalnych ograniczeń, które stają się łatwiejsze do zrozumienia i przepracowania dzięki metaforycznemu kluczowi i według mitycznego scenariusza.

54

Np. Rosinski (2011: 123, 213–225), idąc za interpretacją Carol Pearson, uważa, że archetypy są to mityczni „bohaterowie mieszkający w każdym z nas”.
55
Znacznie bardziej rozbudowaną analizę strukturalną bajek magicznych, które wykazują
wiele podobieństw z narracjami mitycznymi, przeprowadził Włodzimierz Propp.
56
Umożliwienie dalszego życia społecznego jest zasadniczą funkcją mitów według
Clyde’a Kluckhohna i Claude’a Levi-Straussa. Konieczność kształtowania bohaterskiej wyobraźni młodych ludzi (jakkolwiek w oderwaniu od mitu) podkreśla również Philip Zimbardo
(zob. http://heroicimagination.org/welcome/about-us/meet-team/phil-zimbardo-ph-d/ [dostęp:
23.10.2013]).

3. SACRUM I TOŻSAMOŚĆ
You say I took the name in vain
I don’t even know the name
But if I did, well really, what’s it to you?
There’s a blaze of light in every word
It doesn’t matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah.
Leonard Cohen, Hallelujah

You want a revelation, some kind of resolution
You are the revelation
No light, no light in your bright blue eyes
I never knew daylight could be so violent
A revelation in the light of day,
You can’t choose what stays and what fades away
And I’d do anything to make you stay
No light, no light
No light.
Florence & the Machine, No Light

3.1. ZAGADKA TERAŹNIEJSZOŚCI
W roku 1970 John Lennon śpiewał: „nic nie zmieni mojego świata”. Nie wyrażał jednak w ten sposób przekonania o niezmienności otaczającej rzeczywistości, a wręcz przeciwnie, podkreślał w duchu religii Wschodu ulotność zjawisk,
myśli i słów. Ta artystyczna zapowiedź znalazła swoje pełne potwierdzenie
w New Age, nowej duchowości, a także w całej kulturze ponowoczesnej, którą
charakteryzuje ciągłość zmiany, będącej nieodłączną i konieczną częścią dzisiejszego życia, a nawet jego istotą. Taki stan rzeczy wymusza jednak zachowania,
których nie wynosimy z tradycji, ponieważ w niej na plan pierwszy wysuwa się
zazwyczaj potrzeba stabilizacji. Margaret Mead (1970) nazwała to zjawisko
kulturą prefiguratywną, w której rodzice stają się uczniami swoich dzieci, ponieważ sami nie dysponują umiejętnościami ani doświadczeniami adekwatnymi
do charakteru i tempa zachodzących przemian.
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Zerwanie z tradycyjnym rozumieniem biegu czasu sprawia, że staje się on
coraz bardziej enigmatyczny, gdyż „przyszłość jest teraz”, jak pisała Mead,
nawet jeśli nie do końca wiadomo, co to znaczy57. W odniesieniu do badań nad
duchowością ważna okazuje się nie tylko wspomniana wyżej koncepcja „wiązania czasu”, która stanowi jedynie daleką i na ogół słabo znaną naukową inspirację dla współczesnych przekonań, lecz także interpretacja dziejów o newage’owej proweniencji. W ideologii Ery Wodnika pojawiły się dwie rozbieżne
wizje – jedna, mówiąca o oczekiwaniu i budowaniu idealnej przyszłości, oraz
druga, skoncentrowana na teraźniejszości, lecz ich uzgodnienie i synteza ostatecznie okazały się niemożliwe. W coachingu te inspiracje na pierwszy rzut oka
mogą pozostawać niewidoczne, jednakże analiza obecnych w nim wątków pozwala zobaczyć, jak bardzo istotna okazuje się kwestia doświadczenia czasu
również w tej pragmatycznej formie duchowości i jak mocno pozostaje ona
związana z wyobrażeniami sacrum, wreszcie jakie nieoczekiwane potrzeby
transgresji niesie ze sobą.
Początkowo orientacja ku przyszłości była jednym z najważniejszych wyróżników newage’owej reinterpretacji czasu, związanej z wiarą w nadchodzącą
duchową przemianę świata i ludzkości. Korzeni tej koncepcji należałoby szukać
jeszcze w tradycji chrześcijańskiej. W jednym ze swoich listów święty Paweł
pisał: „Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną,
biegnę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej wzywa Bóg, w górę,
w Jezusie Chrystusie” (Flp 3,13)58. To świadectwo stało się inspiracją dla całych
pokoleń wyznawców, skoncentrowanych na osiąganiu doskonałości w doczesnym życiu, a zbawienia w przyszłym. Eschatologiczne oczekiwanie szczególnie mocno zaznaczyło się w chrześcijańskim millenaryzmie, którego liczne
ślady możemy znaleźć w naukach chrześcijańskich teologów, poczynając od
starożytności, przez niezwykle popularną nie tylko w średniowieczu doktrynę
Joachima z Fiore (Grzeszczak 2006), aż po egzegezę licznych Kościołów protestanckich. W New Age ów chiliastyczny wątek nabrał jednak nowych i znacznie
bardziej optymistycznych znaczeń (Kubiak 2005, Pasek 2013), jak się wydaje
w dużej mierze inspirowanych ezoteryczną wizją ewolucji dziejowej. Chrześcijańska droga ku przyszłości ostatecznie prowadzi bowiem poza czas, natomiast
przyszłość Nowego Millennium obrazują utopijne przekonania o możliwości
zaprowadzenia na ziemi idealnych warunków do samorealizacji człowieka oraz
pokojowego współistnienia wszelkich istot.

57
Rozważania nad specyfiką czasu w kontekście współczesnej kultury omówiła Lidia
Marek (2012).
58
Tłumaczenie za Biblią Tysiąclecia, wyd. III, Poznań–Warszawa 1980.

3. Sacrum i tożsamość

67

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U schyłku dwudziestego wieku duchowość odwołująca się do idei głębokiej
przemiany świata zaczęła stopniowo wytracać swój pierwotny optymizm i związaną z nim wiarę w nadejście nowych, lepszych czasów. Massimo Introvigne
(2001), omawiając ten proces na przykładzie Włoch, nazwał to zjawisko Next
Age i powiązał je z rosnącym zainteresowaniem rozwojem indywidualnym,
jednakże równie istotne wydaje się w tym wypadku odmienne rozumienie czasu,
które zdominowało to podejście. Wizja szczęśliwej przyszłości została w nim
bowiem wyparta przez rozumienie czasu inspirowane popularną recepcją zen
oraz koncentracją na „tu i teraz”. Sytuacja, o której mowa, nie jest bynajmniej
kwestią oczywistą, a na złożoność tej problematyki wskazują wyniki różnych
badań. Na przykład Philip Zimbardo i John Boyd (2009: 89–117) wyróżnili trzy
grupy ludzi żyjących czasem teraźniejszym: hedonistów, fatalistów oraz holistów. Autorzy ci zaznaczyli, że reprezentanci ostatniego z wymienionych podejść także mogą zbudować w pełni „zdrową perspektywę” (Zimbardo, Boyd
2009: 98) w swoim życiu. Podkreślili jednak, że takie rozumienie czasu nie
znajduje na Zachodzie odniesienia do kulturowej tradycji, uznali również, że
spełnienie tego idealnego wzorca wymagałoby mocnej motywacji religijnej,
która w naszej kulturze pozostaje nieobecna lub występuje rzadko59. W związku
z tym pomięli oni tę postawę w swoich badaniach jako trudną do operacjonalizacji, chociaż można przypuszczać, że popularne na Zachodzie nastawienie
określane jako mindfulness mogłoby dostarczyć odpowiedniej kategorii do naukowej weryfikacji takiego poczucia czasu w ramach analogicznych badań.
Rozbieżność postaw wobec czasu, w tym również teraźniejszości, widoczna
w podejściu buddyzmu i w kulturze Zachodu pozostaje jednak faktem. W buddyzmie chwila obecna wyznacza granicę między sansarą a rzeczywistością nieuwarunkowaną, w związku z czym teraźniejszość staje się tylko ostatnim, może
najtrudniejszym do przezwyciężenia złudzeniem przesłaniającym oświecenie,
utożsamionym z wyjściem poza świat determinizmu i zmian, a jednocześnie
59
Jednakże kwestionariusz badania postrzegania czasu (Zimbardo, Boyd 2009: 52–54)
nie uwzględnia tego „pasma czasowego” ze względu na charakteryzujące je, jak piszą autorzy, niejasne kryteria, niespecyficzne dla kultury zachodniej, bo związane z praktyką zen
(Zimbardo, Boyd 2009: 51). Uważam, że ciekawe byłoby przygotowanie kwestionariusza,
który pozwoliłby zbadać ten sposób doświadczania czasu na Zachodzie. Warto jeszcze
wspomnieć o bardzo ciekawej, chrześcijańskiej interpretacji „tu i teraz” Jacka Bolewskiego
(2006: 185–186), inspirowanej tekstem Shunryu Suzukiego (1970). Wspomniany jezuita pisał
tam między innymi: „Od strony negatywnej owo bycie tu i teraz oznacza, że w trakcie medytacji nie wdajemy się w myśli czy obrazy związane z przeszłością czy przyszłością, tylko
trwamy... Pozytywnie liczy się przede wszystkim ‘umiejscowienie w teraźniejszości’ w sensie
pełnej obecności – jakby poza czasem, albo w atomie ‘momentu wiecznego’ [...] to jakby
widzenie w świetle błyskawicy, rozświetlającej na chwilę ciemność i pozwalającej dojrzeć
wszystko w jednym świetlistym momencie” (Bolewski 2006: 186).
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jedyną bramą prowadzącą do wyzwolenia60. Tymczasem „tu i teraz” nowej duchowości urzeczywistnia się w doświadczeniu uważności w stosunku do tego,
co właśnie się wydarza, jednak potraktowanym w swym substancjalizującym
aspekcie. Taka afirmacja codzienności wyznacza nowy sposób wartościowania
życia, w którym dają się wyróżnić dwie istotne, choć na pierwszy rzut oka
sprzeczne cechy. Po pierwsze, życie chwilą obecną może stać się terapią
w świecie skoncentrowanym na osiąganiu przyszłych celów. Po drugie, fascynacja czasem teraźniejszym ułatwia wejście w zmianę, utożsamienie się z jej
potencjałem, korzystanie z satysfakcji, jaką ona przynosi. Proces ten zaczyna się
w bieżącej chwili, ale prowadzi ku przyszłości i kreuje rzeczywistość. Postawione w takim kontekście pytanie o teraźniejszość, obecne także w duchowości
coachingu, odnosi się więc przede wszystkim do kwestii zmiany i jej sensu, co
współbrzmi z założeniem pracy nad poznawczą mapą i pozwala zostawić na
boku dylemat realności terytorium. Paradoks polega na tym, że w narracji obecnej w kulturze zachodniej, odnoszącej się do „tu i teraz”, w istocie mało jest
buddyzmu, natomiast zdają się w niej dominować motywy judeochrześcijańskie,
chociaż funkcjonujące już w pełni w popularnie „zbuddyzowanej”, laickiej interpretacji.
Obrazem spełnienia w takich specyficznych warunkach okazuje się doświadczenie optymalne ujmowane jako stan przepływu, czyli flow, w którym zatraca
się poczucie czasu i przestrzeni, pojawia się natomiast wewnętrzna motywacja
oraz osobiste zaangażowanie61. Wątek ten wielokrotnie powraca również
w coachingu, na co zwrócili uwagę w Rozmowach Bennewicz i Eichelberger,
i niekoniecznie w kontekście duchowości, chociaż trzeba podkreślić, że często
mówi się o nim w kategoriach wywodzących się z wyobrażeń religijnych62.
Koncepcja przepływu daje się porównać z dwoma biblijnymi modelami duchowości wyróżnionymi przez Roberta Wuthnowa (1998). Pierwszy, tradycyjny,
który ma się wyrażać w religii świątyni i symbolice Edenu, autor nazywa duchowością mieszkania (spirituality of dwelling). Drugi, określony jako duchowość poszukiwania (spirituality of seeking), wiąże się z wyobrażeniem religii
Namiotu Spotkania oraz związanej z nią idei pielgrzymowania, charakterystycz60

Bardzo instruktywne są w tym względzie koncepcje tybetańskie, dotyczące transcendentalnej mądrości urzeczywistniającej stan oświecenia, czyli rigpy (sanskr. widja). Działa
ona pomiędzy „myślo-momentami” tworzącymi świat zjawiskowy i wprowadza w to, co naprawdę rzeczywiste. Ważnym aspektem takiego wyzwalającego poznania jest pustka (sanskr.
śunjata), będąca zrozumieniem braku samoistności fenomenów (sanskr. pratitiasaputpada).
61
Zwięzłą charakterystykę przepływu w kontekście badań nad doświadczeniem optymalnym prezentuje Carr (2009: 67–94), który omawia także krytykę tego podejścia.
62
Na przykład ćwiczenia związane z wywoływaniem przypływu Atkinson (2012: 267)
nazywa „przejażdżką przez raj”.
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nej dla holistycznego wyobrażenia rzeczywistości63. Do tej pary można dodać
jeszcze trzecią kategorię – spirituality of flowing – określającą duchowość chwili, która nieoczekiwanie zmienia swój status i sama staje się miejscem usytuowanym niejako poza czasem, jako jego spełnienie, niczym ewangeliczny kairos. Nie ma ona osobnej symboliki miejsca, bazując zarówno na skojarzeniach
z rajem, jak i wędrówką, odnosi się zaś przede wszystkim do bezpośredniego
doświadczenia bycia, dzięki czemu wnosi w osobistą historię człowieka wiarę
i sens.
Takie podejście zostało doprowadzone do pewnego ekstremum w książce
Potęga teraźniejszości Eckharta Tollego (2004), uważanego za jednego ze współczesnych mistrzów duchowości i niezwykle cenionego również w środowisku
coachingowym. Została ona napisana specyficznym, swobodnym stylem, nawiązującym do konwencji religijnego pouczenia, wykładu czy też duchowego
kazania przedstawionego jako wywiad z autorem. Wydaje się jednak, że ta forma literacka stanowi również nawiązanie do zwyczajów znanych w większości
tradycji religijnych przekazów ujmujących relację mistrza i ucznia, w której ten
ostatni pyta, w sposób niejednokrotnie naiwny, o sprawy fundamentalne, a zadaniem odpowiadającego jest raczej prowadzenie ku bezpośredniemu doświadczeniu niż racjonalne wyjaśnianie złożonych treści. Punkt wyjścia rozważań
Tollego wydaje się analogiczny do koncepcji Korzybskiego, ponieważ proponuje on wyobrazić sobie ziemię bez ludzi, a więc i bez kalendarza (Tolle 2004:
45), co ma jednak prowadzić do stwierdzenia, że czas okazuje się nie porządkującą, ale całkowicie destrukcyjną projekcją podmiotu64.
Koncepcja teraźniejszości Tollego wykazuje liczne zbieżności z obecną
w wielu religiach, a przede wszystkim w mistyce, ideą „wiecznego teraz”65.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że mistyka stanowi niezwykle ciekawy fenomen religijny, do którego niejednokrotnie odwoływano się w czasach przemian
kulturowych, podkreślając obecną w nim nierzadko kontestację aprobowanych
kulturowo zachowań i przekonań co do niekonwencjonalnego stylu życia. Nie
ulega wątpliwości, że mistycy w różnych religiach (czasem nawet w obrębie tej
samej religii) reprezentowali odmienne, niekiedy wzajemnie sprzeczne poglądy.
Za element wspólny różnorodnych tradycji mistycznych można natomiast uznać
paradoksalność przekazów, mającą wynikać z niewspółmierności języka wobec
63
Wade Clark Roof (1999) zauważył przy tym, że duchowość jest związana z pielgrzymowaniem, a nie religią jako taką.
64
Nie do końca jest jasne, w jaki sposób Tolle radzi sobie z przemijaniem, skoro – jak pisze Leach (2009: 46) – „biologiczny upływ czasu jest ciągły”.
65
Koncepcja wiecznej teraźniejszości znalazła swoje miejsce także w filozofii egzystencjalnej.
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nieuchwytnej natury rzeczywistości, co pociąga za sobą posługiwanie się oryginalną symbolizacją. Istotnym aspektem mistyki jest również panteistyczny wydźwięk dyskursu, który pozwala na skojarzenia ze współczesnymi koncepcjami
naukowymi, a zwłaszcza z newage’ową wykładnią fizyki kwantowej. Stąd też
wielu coachów chętnie odwołuje się do rozumianej niezmiernie szeroko tradycji
mistycznej. Podkreślają to również moi rozmówcy, Wojciech Eichelberger,
Joanna Zawada-Kubik oraz Leszek Zawlocki.
Wydaje się, że w duchu takiej jedności interpretuje różnorodne teksty Tolle,
odwołując się do wielu duchowych mistrzów i tekstów – do Jezusa (także w nawiązaniu do gnostyckiej Ewangelii Tomasza) i Buddy, Mistrza Eckharta i Rumiego, Rinzaia i Laozi, Marka Aureliusza i Sutry Serca, Bhagavat Gity i Tybetańskiej Księgi Umarłych, wreszcie do Kursu cudów. Warto zwrócić uwagę
zwłaszcza na ten ostatni tytuł, ponieważ został on uznany za jeden z tekstów
„założycielskich” New Age (Hanegraaff 1996: 37–38). W takim zestawieniu
dokonuje się więc usankcjonowanie nowej tradycji, w której elementy alternatywnej duchowości stanowią już element składowy nowego systemu, równorzędny z tekstami znacznie starszymi. Cytaty i luźne skojarzenia z treścią przywoływanych ksiąg, którymi Tolle się posługuje, pojawiają się w tekście w taki
sposób, jakby były przytaczane z pamięci. Wszystkie są też analizowane poza
swoim źródłowym kontekstem, więc próżno by szukać logicznych uzasadnień
i zgodności tych odwołań z oryginalnym przesłaniem. Na przykład w analizie
ewangelicznej przypowieści o pięciu głupich i pięciu mądrych pannach Tolle
dochodzi do wniosku, że oczekiwanym przez nie oblubieńcem jest Teraźniejszość. Podaje też znamienne uzasadnienie swojej egzegezy:
Znaczenie tych przypowieści umknęło nawet ewangelistom, toteż pierwsze błędy interpretacyjne i zniekształcenia wkradły się już w pierwszej fazie zapisywania słów Jezusa.
W miarę nawarstwiania się błędnych wykładni prawdziwy sens zupełnie się zatracił.
W przypowieściach tych mówi się nie o końcu świata, lecz o końcu czasu psychicznego
(Tolle 2004: 108).

W interpretacji tekstu Tolle na sposób newage’owy odrzuca więc wszelkie
autorytety z wyjątkiem własnego. Zgodnie też z zasadami nowej duchowości nie
tworzy kontynuacji żadnej konkretnej religii i jak często bywa w takich wypadkach, znacznie łatwiej powiedzieć, czym opisany przez niego system nie jest,
niż określić jego istotę. Tolle nie jest więc buddystą, jakkolwiek tytułowa „teraźniejszość” może intuicyjnie kojarzyć się z przesłaniem zen czy ogólnie –
buddyjskiego oświecenia. Jednakże buddyzm utożsamia umysł ze świadomością, a więc z tym, o czym nie można powiedzieć, że tego nie ma, pomimo uwi-
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kłania we współzależne uwarunkowanie (sanskr. pratitiasamutpada)66. Tymczasem według Tollego kategoria ta staje się reprezentatywna jedynie dla jednostkowego, ograniczonego i przynoszącego cierpienie doświadczenia. Według
niego człowiek powinien się zjednoczyć z „Inteligencją Wyższą” oraz „Istnieniem” utożsamionym z Bogiem. Wydaje się, że najbliższe autorowi jest chrześcijaństwo, jednakże jego wspomniane już arbitralne egzegezy tekstów ewangelicznych oraz interpretacja postaci Jezusa są dalekie zarówno od kanonicznych,
jak i gnostyckich wykładni. O ile bowiem eksplikacja ewangelicznych wyjątków
mogłaby się okazać stosunkowo bliska obrazoburczym ujęciom tak zwanej „egzegezy protestu”, to już przedstawiona w książce koncepcja ciała nie znajduje
odpowiednika w żadnym ze znaczących odłamów tej religii. Ponadto ideę zbawienia, znamienną dla większości chrześcijańskich doktryn (chociaż rozmaicie
interpretowaną), Tolle uważa za ograniczającą iluzję i dlatego całkowicie ją
odrzuca.
W tekście Potęga teraźniejszości dają się wyróżnić dwa ciągi pojęć. Pierwszy (umysł/ego/ciało bolesne/świadomość/nieświadomość) opiera się na negatywnej konotacji. Każdy człon ma wprawdzie nieco inną charakterystykę, jednak wszystkie wymienione kategorie stanowią swoiste pojęciowe emanacje
pełnych przywiązania i cierpienia subiektywnych wyobrażeń. Koncepcja tego
specyficznego konglomeratu została przeciwstawiona temu, co Tolle określa
jako Wyższą Inteligencję/Istnienie/Nieprzejawione/Życie/Teraźniejszość, a co
tworzy zbiór pozytywnych identyfikacji, składających się na drugą oś znaczeniową tekstu. Wszystkie wspomniane kategorie, zarówno w ciągu negatywnym,
jak i pozytywnym, mają swoją długą historię skomplikowanych wyjaśnień
w myśli europejskiej i nie tylko. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że Tolle
nadaje im wyłącznie własne i oderwane od jakiejkolwiek tradycji znaczenia,
których zresztą nie wyjaśnia do końca. Ponieważ relacje wszystkich tych pojęć
pisanych z małej lub wielkiej litery nie są oczywiste, toteż sformułowany przez
autora w kategoriach ponowoczesnych teizm (autor sugeruje na przykład, żeby
zamiast „zamkniętego” określenia „Bóg” stosować pojęcia „Istnienia” lub „Bogini”) pozostaje jedynie pewnym konceptualnym projektem, do którego radzi on
się nie przywiązywać, jakkolwiek sam go wprowadza. Dlatego nie bez pewnej
słuszności Lidia Cieślak, autorka recenzji omawianej książki na stronie ICF,
napisała, że czytając tę lekturę, trzeba uruchomić inną ścieżkę odbioru:

66

Problem jest oczywiście na gruncie buddyzmu bardziej skomplikowany, ponieważ zaangażowany w twierdzenia egzystencjalne jest słynny czwórmian, zgodnie z którym o umyśle
(oraz innych tego typu kategoriach) nie można powiedzieć, że 1. jest, 2. nie jest, 3. jest i nie
jest, 4. ani jest, ani nie jest.
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Najbardziej zaskakujący jest fakt, że tak długo, jak próbowałam ogarnąć umysłem to, co
czytam, nie mogłam tego pojąć. Gdy zrozumiałam, że tą drogą to się nigdy nie uda,
i postarałam się wyłączyć umysł w docieraniu do sedna tego przekazu – od razu
wszystko stało się jasne, oczywiste, dziecinnie proste! Zapewne pomogła mi w tym praktyka jogi oraz medytacji, z którymi miałam do czynienia i które nauczyły mnie podstaw
„bezumysłu”67.

W świetle podobnych sugestii można by więc zaryzykować stwierdzenie, że
tekst Tollego domaga się odbioru analogicznego do źródeł religijnych, a nawet
objawionych, w których istotne staje się zaufanie do autora i jego wyboru pozaracjonalnych środków przekazu. Taki charakter swoich rozważań sugeruje
zresztą sam Tolle, podkreślając niezwykłość doświadczenia powrotu do teraźniejszości, czyli esencji życia, o której pisze.
W powszechnie używane w języku religijnym, filozoficznym czy ezoterycznym kultury zachodniej pojęcie życia zazwyczaj zostaje wpisana zmiana, czasem radykalna i tak dramatyczna jak śmierć. Nawet chrześcijańska koncepcja
życia wiecznego nie jest wolna od założenia pewnej dynamiki68. Tymczasem
Tolle postrzega życie jako powrót do przedświadomej egzystencji, dla której
przemijanie jest tylko zewnętrznym aspektem. Z tej perspektywy wszelkie zaangażowanie i problemy wydają się niepotrzebną projekcją, a współczucie jawi się
jako integracja z wirtualnością źródłowego systemu, który może generować
rozmaite zmiany, pojawiające się jako neutralne informacje, ale żadna z nich nie
jest przez podmiot ani oczekiwana, ani odrzucana. Zdaniem Tollego taki właśnie
– nie indywidualny, lecz systemowy – jest Chrystus, dlatego pisze: „Nigdy nie
rób z Chrystusa konkretnej osoby. Nie przypisuj mu upostaciowanej tożsamości
[…]. Korzystaj z obecności mistrza, aby ujrzeć w nim jak w zwierciadle własną
tożsamość, która wymyka się wszelkim nazwom i formom” (Tolle 2004: 118–
119). Jak czytamy w wielu tekstach buddyjskich, Bodhisattwowie patrząc na
świat doświadczają nieprzemijającej melancholii, wynikającej ze współczucia
(sanskr. karuna) dla wszystkich czujących istot pogrążonych w cierpieniu. Tolle
(2004: 210) szuka zaś nieprzemijającej prawdy, która pozwoli mu istnieć jako
„boskiej obecności”. Tym samym najważniejszym postulatem duchowości jest
tutaj wejście w stan niezróżnicowanej boskości, która manifestuje się, kiedy Bóg
mówi: „Jam jest, który jest” (Wj 3, 14) (Tolle 2004: 118). Ten intrygujący wątek
rozwija szerzej w Rozmowach Wojciech Eichelberger. Właśnie stanu przejawienia takiej natury, wykraczającej poza zróżnicowanie, należy się, zdaniem Tolle67
Lidia Cieślak, [online] http://icf.org.pl/pl455,potega-terazniejszosci-eckhart-tolle-wydgalaktyka.html [dostęp: 10.11.2013].
68
Dotyczy to zwłaszcza wczesnochrześcijańskiej i prawosławnej teologii apofatycznej.
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go, spodziewać w doświadczeniu teraźniejszości69. Utożsamienie z sytuacją
Boga Stwórcy zawiera jednak w sobie wiele ambiwalencji, gdyż implikuje zawieszenie indywidualizmu, który roztapia się w apofatycznej jednorodności.
Ta identyfikacja jest znamienna także z tego względu, że kwestia sacrum została już dawno uznana za nieaktualną w doświadczeniu nowej duchowości.
Świętość wyraża bowiem stary porządek i kojarzy się raczej z tradycyjną religijnością niż z nowoczesnym doświadczeniem transgresji. W religioznawstwie
funkcjonuje pojęcie „bezczynnego boga”, czyli deus otiosus, który niegdyś pełnił priorytetowe funkcje w jakimś panteonie, a z czasem, wraz ze zmianą społecznych warunków i wynikających stąd konieczności, został w dużej mierze
zapomniany, odsunięty, umieszczony gdzieś w odległych obszarach astralnych,
ponieważ przestał być potrzebny w codziennym życiu zwykłych ludzi (Eliade
2000: 63–67). W pewnym sensie taka metamorfoza dotyka dzisiaj kategorii
sacrum, w wielu sytuacjach przechodzącej powoli, acz nieuchronnie w wymiar
otiosum, w stan osobności i niezrozumienia, w którym zanika również obecna
w newage’owych formach „dzikość” (por. Bastide 1975). Tak rozumiane sacrum nie wycofuje się jednak do końca i chociaż odsunięte i zmarginalizowane,
pozostaje obecne na mapie uniwersum niczym ślad decydujących niegdyś odniesień, z czasem obojętnych i wchodzących raczej w sferę oddziaływań estetycznych niż decyzyjnych.
Ten sposób myślenia wykazuje znaczące zbieżności z omówioną w poprzednim rozdziale kategorią Pleromy. Tyle tylko, że tę ostatnią Bateson (1979: 22)
określał jako the nonliving, w przeciwieństwie do żyjącego (the living) Stworzenia, znakomicie zdając sobie jednak sprawę z paradoksalności tego ujęcia. Natomiast Tolle sytuuje teraźniejszość/życie właściwie poza kategorią życia jako
takiego i nie dostrzega żadnych niekonsekwencji w swoim podejściu, a przede
wszystkim tego, że przyjmując takie stanowisko, kwalifikuje nastawienie na
zmianę jako czynnik negatywny. Szczególnie surowo ocenia przy tym kulturę,
uznaną przez niego za zbiorową inwersję, a zarazem zorganizowany system
przekazu patologicznych skłonności:

69

O takim doświadczeniu Wojciech Eichelberger mówi również w innym miejscu: „Na
poziomie psychologicznym można dojść do etapu wewnętrznej zgody oraz większego otwarcia na innych. Ale religijnie pojmowana miłość do siebie samego i do bliźnich wiąże się ze
sferą ducha – ze zdolnością widzenia siebie w innych ludziach. W każdym razie jedynie
w ciszy wewnętrznego pojednania – gdy wyimaginowane przez umysł postacie przestaną się
w nas kłócić i zwalczać – jesteśmy w stanie usłyszeć boskie – «Jam jest, który jest»” (Bartoś,
Eichelberger, Szczawiński 2008: 155–156).
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Opór wobec Teraźniejszości jako zaburzenie objawiające się w skali masowej nieodłącznie wiąże się z utratą świadomości Istnienia i jest fundamentem naszej odczłowieczonej
cywilizacji przemysłowej. Nawiasem mówiąc, Freud także dostrzegał w ludziach utajone
skrępowanie i opisał je w książce zatytułowanej Kultura jako źródło cierpień, nie rozpoznał jednak prawdziwej jego genezy i nie był świadom, że można się od niego uwolnić.
Ta zbiorowa anomalia stworzyła głęboko nieszczęśliwą i niezwykle brutalną cywilizację,
która z czasem stała się zagrożeniem nie tylko dla siebie, lecz i dla wszelkiego życia na
kuli ziemskiej (Tolle 2010: 88).

Nie jest jasne, czy Tolle w ogóle dostrzega możliwość utworzenia kultury,
która byłaby wolna od tego rodzaju obciążeń bez utopijnego założenia, że
współtworzą ją wyłącznie oświeceni. W systemowej przestrzeni „teraz” nie ma
bowiem miejsca na jednostkową różnorodność, tak istotną dla kulturowego
rozwoju – indywidualna biografia i osobista tożsamość także zostają przynajmniej do pewnego stopnia unieważnione jako przejawy swoistej psychopatologii,
będącej źródłem cierpienia. Wraz z nimi wygasa „obłęd czasu psychicznego”
i „nałóg myślenia”.
W pewnym sensie ów powrót do teraźniejszości mógłby stanowić specyficzne odzwierciedlenie poczucia czasu tak zwanych nowych plemion (Maffesoli
2008). W tradycyjnych społecznościach opozycja względem zachodnich wzorców kulturowych mogła być wyrazem sprzeciwu wobec kolonialnych prób ich
cywilizacyjnego wchłonięcia (Goody 2012:104 i n.). Jednakże w postulowanym
przez Tollego odrzuceniu kultury pobrzmiewa zupełnie inny ton, pełen rozgoryczenia, a jednocześnie rezygnacji. Takie nastawienie nie znajduje analogii
w tradycji plemiennej, także tam, gdzie kontinuum czasowe, właściwe dla cywilizacji Zachodu, nie ma odzwierciedlenia w języku. Przykładem może być w tym
wypadku opisany przez Benjamina Lee Whorfa (1982: 98–107) język Indian
Hopi. Jego strukturę określają dwie przenikające się sfery: subiektywna, która
rozpoczyna się teraz, ale zrealizuje w przyszłości, a także znamionuje mityczną
przeszłość, oraz obiektywna, odnosząca się do przeszłości i związanej z nią
teraźniejszości. W tym układzie obiektywność jest potwierdzeniem tego, co
spełnione, subiektywność wiąże się natomiast z tym, co niesie nadzieję. Tym
samym życie w teraźniejszości nie oznacza odcięcia od przyszłości, która jest
przestrzenią tęsknot i marzeń. Ze zrozumiałych względów ta zależność jeszcze
mocniej uwidacznia się w europejskim kręgu kulturowym, gdzie przyszłość jawi
się jako swoisty i pełen znaczeń potencjał kulturowego rozwoju (por. Łotman
1998: 42–43). Trudno więc oprzeć się wrażeniu, że ceną za spokój pewnej rezygnacji, o której pisze Tolle, jest regresja do mniej zorganizowanej struktury,
w której Freud widział przejaw Tanatosa.
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Odnajdywanie w człowieku boskiego pierwiastka nie jest niczym nowym,
także w kulturze europejskiej. Jednakże dotychczasowe interpretacje tego motywu, także te gnostyckie, teozoficzne i newage’owe, miały przede wszystkim
charakter demiurgiczny i prometejski (Trzcińska 2011), podczas gdy Tolle wprowadza w tę sferę zupełnie inne znaczenia. Wprawdzie jego skojarzenia biblijnego Jahwe z niezróżnicowaną naturą nirwany70 wydają się dość oczywiste, jednak stwierdzenie tej jednoznaczności sprawia, że w zarysowanym tu swoistym
modelu przebóstwienia zaznacza się przede wszystkim pogrążenie w trudnej do
wyobrażenia wiecznej teraźniejszości, która niczego już nie potrzebuje i nie
zmierza poza nieoczywistość „tu i teraz”. Można więc zaryzykować twierdzenie,
że w ten sposób autonomiczna i niezwykle potężna projekcja Boga rzutuje na
koncepcję człowieka, a jej przeniesienie w obszar transgresyjnych doświadczeń
w sposób istotny zmienia antropologię, wnosząc do niej wątek nieobecnej tutaj
wcześniej via negativa, o której wspomina Zawlocki, oraz ambiwalencję tego,
co całkiem Inne. Kwestia ta szczególnej wyrazistości nabiera w coachingowej
pracy z tożsamością.

3.2. PYTANIE O TOŻSAMOŚĆ
„Kim jestem?” to jedno z najważniejszych coachingowych pytań, chociaż jak
wskazuje jego forma, w zasadzie nie zadaje go coach, lecz stawia je sobie sam
klient, a odpowiedź na nie często przekracza ramy tej pracy71. Z pewnością może się ono wiązać z nurtem self-spirituality (Heelas 1996), a nawet I-spirituality
(Introvigne 2001), to znaczy indywidualistycznej, dążącej ku wolności duchowości każdego człowieka, który sam poszukuje i wybiera narzędzia oraz środki
do osiągnięcia postawionych sobie w tym obszarze celów. Korzenie tego problemu są jednak znacznie starsze niż historia alternatywnych ruchów drugiej
połowy dwudziestego wieku. W religiach Wschodu, na przykład w buddyzmie,
pytanie, o którym tu mowa, ujmuje kluczowe zagadnienie w nich zawarte, odnoszące się do doświadczenia istoty nieuwarunkowanej rzeczywistości, i tak też
70
Taka sytuacja, na którą powołuje się cytowany autor, w buddyzmie ma miejsce tylko
w niektórych południowych nurtach, w których nirwana jest rozumiana jako „zanik płynięcia
elementów rzeczywistości”. Natomiast w buddyzmie północnym, reprezentowanym na przykład przez zen czy buddyzm tybetański, nirwana nie oznacza ujednolicenia czyjejś świadomości w pozaziemskim stanie, ale transformację umysłu człowieka pozostającego w świecie,
który to świat ciągle potrzebuje pomocy oświeconych istot. Stąd też ideał soteriologiczny
mahajany to bodhisattwa, oświecony, żyjący pośród innych, nieoświeconych istot.
71
Ten etap coachingu wydaje się szczególnie interesujący właśnie ze względu na pojawienie się takiego osobistego podejścia, jak pisze Zofia Rosińska: „odpowiadamy bowiem
zawsze na własne pytania” (Rosińska 2006: 121).
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ujmuje ten problem Wojciech Eichelberger. Kwestia tożsamości człowieka pojawia się również w chrześcijańskiej gnozie, gdyż zgodnie z jej założeniami
człowiek, dociekając w ten sposób, może znaleźć w sobie świetlistą iskrę, konsubstancjalną ze światłem Absolutu. W konsekwencji tak postawiony problem
staje się graniczny, gdyż jedynie głębokie doświadczenie tożsamości i wiedza
stąd wynikająca prowadzą do oświecenia i wyzwolenia. Tymczasem w religijnofilozoficznej tradycji europejskiej to zagadnienie zostało postawione nieco inaczej, ponieważ osobiste pytanie „kim jestem?” przechodzi tu w ogólne „kim jest
człowiek?”. W takim porządku stosuje je również cytowany już Alfred Korzybski. Paradoks polega natomiast na tym, że to powszechna formuła okazała się
podstawą kultury indywidualizmu, jako że odnosi się ona bezpośrednio do podmiotu, którym jest człowiek, a nie do rzeczywistości absolutnej, daleko przekraczającej jego naturę. W tej perspektywie tym ciekawsze wydają się zmiany zachodzące obecnie w zachodnim rozumieniu tożsamości72, uwidaczniające się
również w coachingowej praktyce i duchowości.
W klasycznym ujęciu Erika Eriksona (1997 i 2012) model tożsamości przedstawia się jako stopniowa ewolucja, w której poszczególne etapy pozostają skorelowane z przebiegiem ludzkiego życia. Jednakże ta matryca coraz częściej
przestaje znajdować zastosowanie w sytuacji upłynnienia ról, zatarcia granic
i zaniechania dawnych rytuałów. Również coachingowe pytanie „kim jestem”
pada w odniesieniu do „płynnej tożsamości” (por. Oleś 2008 i 2012: 115–125)
i tym samym nawiązuje do paradygmatu narracyjnego (Bruner 1997), w którym
staje się ona jedynie kontekstem, zmiennym, relatywnym i odwoływalnym. Jak
już wspomniałam przedstawiając schemat piramidy Diltsa, pytanie o tożsamość
w coachingu nie musi mieć duchowego charakteru73, może natomiast prowadzić
do poziomu holistycznej refleksji. Z tego względu stosuje się je przede wszystkim do konkretnej sytuacji lub roli społecznej. Pytamy więc o to, kim klient jest
w biznesie, w rodzinie czy w projekcie. Jednocześnie konwencja „strzałki w dół”
pozwala prowadzić tę kwestię głębiej i przekraczać kolejne progi uwarunkowań.
Ten ponowoczesny model nie uwzględnia sfery duchowości, niemniej doprowadza do takiego miejsca, w którym może ona stać się istotna. Kwestia tożsamości
nie zyskuje jednak wówczas charakteru ostatecznego i domaga się uzupełnienia,
72
Nie sposób w tym miejscu choćby wspomnieć o wszystkich ważnych koncepcjach tożsamości, natomiast problem ten jawi się w perspektywie współczesnych przemian cywilizacyjnych jako szczególnie istotny (por. Castells 2008).
73
Ta sytuacja dotyczy także innych dziedzin życia i nauki. Na przykład Wiesław Łukaszewski (2012: 9) zwraca uwagę na utylitarny charakter pytań o tożsamość stawianych
w życiu codziennym i w psychologii, przytaczając następujące ich przykłady: „«Co robisz?»
(w jaśniejszej wersji: «Czym się zajmujesz?») i «Skąd jesteś?» (w szerszej wersji: «Skąd się
wywodzisz?», «Gdzie mieszkasz?»)”.
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dopowiedzenia w kolejnym pytaniu, które prowadzi już, tak jak w piramidzie,
poza osobistą narrację. Niełatwo stwierdzić, co ma być przedmiotem tego doświadczenia przekraczającego ramy subiektywnej tożsamości, czy określa go jakiś
rodzaj partycypacji w obszarze terytorium, w przestrzeni kreującego mapy umysłu, czy też w systemie intersubiektywnych relacji. Problem pojawiających się tu
możliwych wyobrażeń jest na tyle złożony, że wymaga dalszych studiów. Ja
chciałabym jedynie zaznaczyć, że praca z duchowością niejednokrotnie skupia
się na pytaniach, na które nie ma jasnej odpowiedzi, i dlatego może również
prowadzić do pojawienia się treści o charakterze irracjonalnym.
W tradycji europejskiej pojęcie ratio, skojarzone z rozumem, racją, zasadą
i liczbą, odgrywa szczególną rolę, stanowiąc specyficzną podstawę opisania
świata w jego wszelkich wariantach i przemianach. Racjonalność, rozumiana
jako refleksja odwołująca się do rozumu, a jednocześnie specyficzna postawa
życiowa, stała się odpowiedzią na projekcyjny obraz otoczenia kreowany
w paradygmacie participation mystique. W konsekwencji irracjonalność została
zepchnięta na drugi plan. Jako jeden z pierwszych docenił ją Jung, podkreślając
znaczenie treści pozarozumowych w budowaniu jednostkowego obrazu świata74. Na marginesie tych rozważań warto również wspomnieć o tym, że obecnie
irracjonalność ma także swoje naukowe oblicze, a znakomitym przykładem
takiego podejścia są poświęcone tej tematyce prace Dana Ariely’ego (2011), który
w przystępny sposób wyjaśnia, skąd się biorą takie zachowania człowieka i na
czym polega ich znacząca rola adaptacyjna. Nie znajdziemy tu jednak odniesień
do sfer, które zazwyczaj wiążą się z duchowością. Autora interesują natomiast
neuronauki i w pełni racjonalne uzasadnienie zachowań i przekonań, które wydawać by się mogły całkiem nierozumne. Na rolę czynników pozaracjonalnych,
bo przedświadomych, w procesie odbioru rzeczywistości zwracają też uwagę
neurobiolodzy i kognitywiści (np. Damasio 2011; 2013: 194–196, 211–213).
Coaching wpisuje się w ten współczesny trend zainteresowań irracjonalnością. Wiele stosowanych w nim narzędzi odwołuje się bowiem do wyobraźni,
gry i zabawy, przechodząc w symulację, która nie musi mieć charakteru racjonalnego, podobnie jak nie naśladuje rzeczywistości, tylko ją tworzy (por. Bra74

Pisał on: „Używam tego pojęcia [irracjonalny] nie w znaczeniu p r z e c i w n y r o z um o w i, tylko w sensie pozarozumowy, to znaczy przejawiający cechy czegoś, czego niepodobna uzasadnić rozumem. Należą do tego podstawowe fakty, na przykład to, że Ziemia ma
Księżyc, że chlor jest pierwiastkiem, że woda w temperaturze 4 stopni Celsjusza osiąga największą gęstość, i tak dalej [...]. Irracjonalność stanowi czynnik bytu, który co prawda stale
można pomijać za sprawą komplikacji racjonalnego wyjaśniania, ale w ten sposób do tego
stopnia komplikuje on wyjaśnienie, że w końcu przekracza ono zdolność pojmowania racjonalnego myślenia, a tym samym osiąga swój kres, jeszcze zanim zdołało ująć całość świata
według praw rozumu” (Jung 1997: 492).
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nicki 2009). W ramach tego typu zajęć, uruchamiając fantazjowanie, można
przez chwilę być tym, kim się chce, przetestować różne opcje zachowań, przekroczyć bariery, znaleźć się w szczególnie dla siebie atrakcyjnym środowisku,
dając w ten bezpieczny, a jednocześnie kreatywny sposób upust emocjom, nierozwadze, a nawet, jak wspomina Henryk Szmidt, głupocie. Taki trening wyobraźni, obecny na przykład w projektowaniu przyszłości czy poszukiwaniu
idealnego ja (por. Huflejt-Łukasik 2010), jest bardzo ważnym aspektem rozwojowego procesu. Zresztą coachowie chętniej odwołują się do sfery czucia, wewnętrznych intuicji i obrazowych asocjacji niż do chłodniej refleksji. Dlatego
w coachingu może nieraz zamazywać się granica między racjonalnością i racjonalizacją. Ta pierwsza wynika bowiem z założenia, że w świecie dają się wyodrębnić racjonalne przesłanki lub że za pomocą racji można uporządkować zachodzące zjawiska. Tymczasem racjonalizacja stanowi próbę uzasadnienia różnych zachowań i poglądów w oderwaniu od ich faktycznej genezy. Jako taka
bywa też specyficznym usprawiedliwieniem dla rozmaitych i całkowicie irracjonalnych obciążeń, uprzedzeń i przekonań, także o charakterze patologicznym. Utożsamienie obydwu procedur może pociągać daleko idące konsekwencje, zwłaszcza jeżeli wszystko to, co wiąże się z działaniem rozumu, zostaje
potraktowane jako wtórne, zastępcze i obciążające. Poszukiwanie wolności
indywidualnego wyboru zaczyna wówczas oznaczać jedynie „wyjście z głowy”
i uznanie tego, co płynie „z serca” lub „z trzewi” jako bardziej prawdziwego
i zgodnego z potrzebami danej osoby. Jak się zdaje, takie zachowanie stanowi
swobodne nawiązanie do zwyczajów zaadaptowanych przez terapię Gestalt,
a wywodzących się z praktyki zen75, następnie przetworzonych na potrzeby
współczesnych szkół samorozwoju.
W kulturze zachodniej irracjonalność pozostaje ważnym aspektem doświadczenia sacrum. Już Rudolf Otto (1993) przedstawił istnienie dwóch wymiarów
świętości – racjonalnego i irracjonalnego. To pierwsze – pojęciowe i jasno
sformułowane – wyraża się przede wszystkim w ortodoksyjnych systemach
religijnych, drugie – emocjonalne i mroczne –uwidacznia się zwłaszcza w obrzędowej i mistycznej wizji świata, która manifestuje się w doświadczeniu jako
75

Tradycja buddyzmu zen mówi o tym, że z punktu hara, uznawanego za źródło mocy,
który ma znajdować się cztery palce poniżej pępka, oświecony wydobywa „ryk lwa”. Dotyczy to w istocie garstki praktykujących. Dopóki jednak nie nastąpi satori lub gdy taka praktyka odbywa się pod nadzorem mistrza, takie zachowanie pozostaje wręcz niepożądane i uznane
za szkodliwe. W zsekularyzowanych tradycjach kategoria oświecenia ma znaczenie bardziej
płynne i w zasadzie metaforyczny charakter, toteż właściwie każdy, kto jest gotów podjąć się
pracy nad samorozwojem, może posługiwać się tymi narzędziami. Używany w tej konwencji
język dawnych tradycji religijnych jest tak samo umowny, jak wszelkie inne kulturowe kody,
jedynie sięga głębiej i pozwala uruchomić nieznane pokłady motywacji.
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fascinans i tremendum. Tradycyjne sacrum pozostaje oddzielone od świata,
w którym przejawia się w wybranych miejscach i rytuałach76. Natomiast sacrum
newage’owe przenika świat, staje się wręcz namacalne i oczywiste, stopione
z doczesnością i wyłaniające z niej, w konsekwencji czego podkreślana dotąd
granica między świętością i sferą profanum ulega zatarciu, a nawet zniesieniu.
W rezultacie doświadczenie to ulega rozproszeniu, przestaje tworzyć wartość
samą w sobie, stając się jednym z elementów osobistego przeżywania świata.
Nie oznacza to jednak, że zatracają się wówczas ambiwalentne cechy idei sacrum. Wprawdzie w New Age na plan pierwszy zdają się wysuwać jasne i pozytywne jej elementy (Pasek 2013: 109), jednakże ten optymizm nie wyczerpuje
złożoności całego zjawiska. Co więcej, odkrycie oddziaływania mrocznej sfery
świętości stało się niezwykle ważne w duchowości Ery Wodnika. Dlatego
na plan pierwszy zaczął się w niej wysuwać kompleks określany jako sacer
(Kubiak 2005: 106), obejmujący to, co skojarzone z grzechem i odrzucone,
a jednocześnie uznane za bliskie źródłu pierwotnej mocy. W antropologii nowej
duchowości te konotacje stały się ostatecznie znacznie bardziej wyraziste niż
cechy obszaru fascinans. Większość nurtów nowej duchowości podkreśla istnienie wszechogarniającej energii, która nie jest sama w sobie ani „dobra”, ani
„zła”. Wartościujące zróżnicowanie jej oddziaływania pojawia się dopiero na
poziomie człowieka, który może ją wykorzystywać w sposób właściwy lub nie.
W konsekwencji, nawet jeżeli ulega zawieszeniu tradycyjna koncepcja sacrum,
treści z nią związane, szczególnie te irracjonalne, zdają się oddziaływać nadal
z nie mniejszą siłą, tym razem jako aktywne siły zawarte w transgresyjnym
obrazie człowieka. Coach podejmujący się pracy nad duchowością musi zmierzyć się z takim właśnie wyzwaniem.
Spróbujmy tę kwestię rozpatrzyć na pewnym hipotetycznym przykładzie.
Gdyby Antonio Salieri, muzyk znany obecnie nie tyle ze względu na swoje dzieła, o których pamiętają tylko koneserzy muzyki dawnej, ile z powodu swojej
rzekomej zazdrości wobec Mozarta, tak sugestywnie przedstawionej w dziełach
Petera Shaffera i Miloša Formana, skorzystał z coachingu, może inaczej spojrzałby na swoje życie. Na przykład uwierzyłby, że dorówna swojemu adwersarzowi, a nawet zacząłby myśleć jak on (por. Dilts 2013). Może też znalazłby dla
siebie inną niszę – artystyczną lub nie, w której realizowałby swój twórczy potencjał, by odnaleźć wreszcie poczucie spełnienia. Wtedy znacznie lepiej poradziłby sobie ze swoimi negatywnymi emocjami, przekształcając je w twórcze
zasoby. Zanim by to nastąpiło, Salieri musiałby sobie zadać pytanie „kim je-

76

Ten wątek został szczególnie podkreślony przez Émile’a Durkheima, co w interesujący
sposób omawia Maureen Bloom (2011: 121–130).
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stem” i w ten sposób prędzej czy później skonfrontowałby się ze swoim, jakże
destrukcyjnym, wyobrażeniem sacrum. Miała nim bowiem powodować nie tylko
niechęć do Mozarta, lecz także niezwykle wyrazisty konflikt z Bogiem, do którego odczuwał on nieustanny żal i pełną gniewu frustrację. Oddziaływanie tak
głębokich i irracjonalnych treści nie poddaje się łatwo reorganizacjom i w rzeczywistości ich przepracowanie byłoby zapewne zadaniem dla dobrego terapeuty. Jednakże ten przerysowany przykład dobrze ilustruje fakt, że w coachingu
wyobrażenie symboliki sacrum stanowi indywidualny, chociaż niezwykle ambiwalentny, potencjał klienta, który ten mógłby w sposób twórczy wykorzystać,
jeżeli udałoby się znaleźć narzędzia umożliwiające taką przemianę.
Precedensem dla tego typu poszukiwań stała się metoda amplifikacji opracowana przez Junga w trakcie badań nad pismami alchemicznymi, pełnymi
symboli religijnych i wyobrażeń mitycznych, które miały stanowić wzorcowe
przedstawienie indywiduacji. Stosowano ją przede wszystkim do analizy snów
i pracy z aktywną wyobraźnią. Junga nie interesowała przy tym redukcja typu
psychoanalitycznego, wykorzystująca pytania „dlaczego?”, „skąd?”, „o czym?”,
ale interpretacja celowa, określona przez „po co?” (Jacobi 1996: 122). Ostatecznym (i praktycznie nieosiągalnym) celem takiej transformacji staje się urzeczywistnienie jaźni (Selbst), polegające na przywróceniu jedności w doświadczanych jako sprzeczne komponentach psyche77. Reprezentacjami tych doświadczeń są archetypy, charakterystyczne nie tylko dla przeżyć jednostkowych, ale
także dla nieświadomości zbiorowej, pojawiające się zawsze w określonym
porządku. Każdy z nich określa duży potencjał psychicznej mocy, który uświadomiony może zostać wykorzystany, natomiast pozostawiony w nieświadomości ujawnia swoją destrukcyjną stronę. Ostatnim archetypem jest jaźń będąca
obrazem Boga, imago Dei. Jung niejednokrotnie podkreślał, że taka terapia jest
bardzo trudna, a nawet niebezpieczna, i wymaga wsparcia kompetentnego profesjonalisty.
W coachingu, podobnie jak w nurtach nowej duchowości, podejście do nieświadomości nie jest już tak restrykcyjne78 i dotyczy to także koncepcji archetypów. Są one więc uznawane głównie za przejawy uniwersalnej energii, które
obrazują jej chwilowe manifestacje. Swoje znaczenie zmienia również kategoria
cienia, symbolizującego wszystko to, co mroczne i niebezpieczne, a jednocze77
„Przez przyswojenie sobie lub integrację rozumiemy jednak wzajemne przenikanie się
treści świadomych i nieświadomych i ich wbudowanie w całość psyche, a nie ocenę tych
treści” (Jacobi 1997, s. 146).
78
Tradycyjne ujęcia nieświadomości przedstawił Dobroczyński (2001). Ten sam autor
(2008) podkreślał bardzo swobodne i indywidualistyczne przekształcenia tych koncepcji
w nowej duchowości.
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śnie charakteryzujące się dużą witalnością (por. Myss 2006: 181), i być może
z tego względu współcześnie rozpoznawane archetypy wydają się w większości
jego emanacjami. We współczesnych koncepcjach nowej duchowości wymienia
się ich też znacznie więcej i nie pojawiają się według określonego porządku, ale
zgodnie z dowolnym wyborem, jak u Carolyn Myss79, która wyróżniła ponad
siedemdziesiąt takich wyobrażeń, podkreślając, że nie są to jeszcze wszystkie
możliwości. Taki stan rzeczy zdaje się w dużej mierze wynikać z faktu, że problemem współczesnych ludzi często staje się trudność w podejmowaniu decyzji,
co wybrać z szerokiej palety możliwości i jak to zrobić w najpełniejszy i najbardziej satysfakcjonujący sposób, by zrealizować swoją „potencjalność”. Praca
z różnorodnymi wyobrażeniami, także tymi mrocznymi, może w tej sytuacji dać
poczucie pełniejszej samorealizacji, dokonującej się w bezpośrednim doświadczeniu wewnętrznej sprawczości i siły.
Inspiracje jungowskie odnajdujemy również w coachingu transpersonalnym
Johna Whitmore’a. W odróżnieniu od współczesnych interpretacji archetypów,
praca ta odnosi się do „jasnej strony mocy”. Whitmore (2011: 254) wskazał
cztery ważne pytania tej ścieżki: „Skąd pochodzisz?”, „Gdzie się teraz znajdujesz?”, „Dokąd idziesz?”, „Jakie cechy są ci potrzebne, aby tam dotrzeć?”80,
podkreślając, że ich oddziaływanie bywa nieraz bardzo głębokie. Zaznaczył, że
coaching tego rodzaju nie musi być dobry dla każdego klienta, zwłaszcza gdyby
ten był zbyt pobudliwy lub dysponował nadmiernie rozbudzoną wyobraźnią.
Próbą przedstawienia integracji jaźni jest wykorzystywany w coachingu transpersonalnym diagram „jaja”, wywodzący się z psychosyntezy Roberta Assagiolego (1993; Białek 2006)81, jednego z kontynuatorów myśli Junga, a jednocześnie bliskiego współpracownika Alice Bailey, następczyni Heleny Bławatskiej.

79

Caroline Myss nie jest wprawdzie coachem, jednakże jej zainteresowania są znamienne
dla nowej duchowości, a jej koncepcje bywają wykorzystywane w coachingu.
80
Rzecz znamienna, przynajmniej trzy pierwsze pytania można odnaleźć w kanonie gnostyckim.
81
Assagioli podkreślał, że diagram ten jest jedynie pewną hipotetyczną propozycją,
w której możliwe jest wprowadzanie różnych modyfikacji. Również diagram Whitmore’a jest
jego wariacją.
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UNIWERSALIZM
CAŁA OSOBA

INDYWIDUALNOŚĆ
PRZYSZŁOŚĆ
Nadświadomość

„Ja”

Średnia

TERAŹNIEJSZOŚĆ
Pole
świadomości
nieświadomość

Niższa
nieświadomość

PRZESZŁOŚĆ

Ryc. 4. Schemat „jaja”
Źródło: Whitmore 2011: 250

Dolna część „jaja” oznacza, używając określenia Assagiolego, niższą nieświadomość i przeszłość. Część środkowa odnosi się do tak zwanej średniej
nieświadomości z centrum w „ja” i otaczającym go polem świadomości odnoszącym się do doświadczenia teraźniejszości. Część górna ilustruje działanie
nadświadomości, odzwierciedlającej możliwości danego człowieka, która zgodnie z wektorem czasowym przechodzi w przyszłość. To właśnie dzięki tej funkcji jaźń może przejawić się jako indywidualność, a jednocześnie łączyć z uniwersum. Psychosynteza, podobnie jak coaching, nie zajmuje się przeszłością,
odnosząc się przede wszystkim do tego, co zawiera się w teraźniejszości i może
wydarzyć w przyszłości. Według Whitmore’a „pośrodku górnej części znajduje
się tożsamość lub inaczej dusza, dotycząca zarówno jednostki, jak i ogółu.
Rzadko jej doświadczamy, lecz jeśli do tego dojdzie, mamy do czynienia ze
wspaniałą jednością wszechświata” (Whitmore 2011: 250). Co istotne, według
tego autora w wyniku pracy transpersonalnej powszechna „istota tożsamości”

3. Sacrum i tożsamość

83

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

może „objawić się poprzez Ja” (tamże: 251). Kontakt z uniwersalną całością
oznacza więc przejście do stanu charakteryzującego się większą samoświadomością w rezultacie połączenia z mądrością uniwersalną. W tym ujęciu zasadniczą rolę odgrywa więc holistyczny system, kumulujący pozytywne doświadczenia, z których może na drodze samorozwoju korzystać jednostka, przezwyciężając w ten sposób własne traumy i idiosynkrazje.
Koncepcja holistycznego ujęcia nie wyczerpuje znaczeń idei systemu w kontekście sacrum. W swojej książce Samotny tłum, wydanej w 1960 roku, David
Riesman (2011) opisał przejście od wewnątrz- ku zewnątrzsterowności82. Pierwszy ze wspomnianych typów zachowań wykształcił się, zdaniem autora,
w nowożytności, jako przejście od kultury tradycyjnej ku społeczeństwu nowoczesnemu. Człowiek charakteryzujący się wewnątrzsterownością kultywował
wzorce wyniesione z tradycyjnych wspólnot. Potrafił jednak dawać sobie radę
w niesprzyjających okolicznościach, ponieważ pozostawał wierny niezmiennym
ideałom, stanowiącym o jego tożsamości. Tymczasem świat ludzi zewnątrzsterownych charakteryzuje się znacznie większą mobilnością życiowych planów
i wartości, wynikającą ze zmienności celów zewnętrznych, którym jest podporządkowany. Jednym z mankamentów tego stanu rzeczy może być brak bezpośredniej komunikacji, dlatego też potrzeba odnalezienia nie tylko powierzchownej relacji stanowi ważny temat coachingu. Doświadczenie takiego głębokiego
związku – jakkolwiek byłby on ulotny i trudny do opisania – może prowadzić
do przeżycia sacrum, co zauważają w drugiej części książki Anna Pyrek i Leszek Zawlocki. Ta sytuacja wiele mówi o naszej kulturze, w której komunikacja
staje się deficytowa mimo obecnego w niej nadmiaru informacji. Tym samym
autentyczna, osobista więź z drugim człowiekiem jawi się jako wyjątkowa
i rzadka, a jednocześnie upragniona i motywująca do wewnętrznej transformacji. Swoistym wypełnieniem tej potrzeby staje się praca z wykorzystaniem niezwykle problematycznej metody ustawień hellingerowskich, niezrozumiałej dla
jakiegokolwiek naukowego podejścia, wykorzystywanej jednak w pracy trenerskiej, jakkolwiek arbitralne założenia jej twórcy zdają się przeczyć fundamentalnym warunkom coachingu83.

82
W języku angielskim istnieją dwa różne tryby oznaczania wewnątrz- i zewnątrzsterowności. Pierwszy (inner-direction/other-direction) wywodzi się od cytowanego Davida Riesmanna. Natomiast kategorię drugą, o charakterze atrybucyjnym (inner containtment/outer containtment), wprowadził Walter Reckless.
83
Wprawdzie według Berta Hellingera dzięki ustawieniom można rozpoznać swoje miejsce w systemie, jednakże ich istotnym warunkiem jest istnienie wyrazistego determinizmu,
wynikającego z charakteru danej konstelacji. Również prowadzenie tych spotkań przez Hellingera daleko odbiega od standardów coachingowych (por. Weber 2005).
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Symbolika sacrum, pojawiająca się w kontekście samorozwoju człowieka,
nie musi być równoznaczna z unieważnieniem tradycyjnych znaczeń tej idei.
Jak już wspominałam, w nowej duchowości dawne idee coraz częściej stają się
jedynie archiwalnymi, przebrzmiałymi kategoriami, zastępowanymi przez bardziej adekwatne do współczesnego wyobrażenia świata egzystencjalne formuły,
a pojęcia wywodzące się z symboliki sacrum mają jedynie wartość językowych
reprezentacji. W konsekwencji zupełnie zanika koncepcja ambiwalencji sacrum,
wyparta przez ideę niezróżnicowania rzeczywistości. W pewnym sensie w tej
zsekularyzowanej duchowości dokonuje się powrót do jej laickich źródeł. Michel Foucault (2013: 185–186) pokazał, że pierwotne znaczenia tego pojęcia nie
odnosiły się do kwestii sakralnych, lecz wyrażały pragnienie ocalenia – zdrowia,
życia czy też miasta. W dzisiejszej duchowości, i dotyczy to także coachingu,
cel duchowej ścieżki określa bliska intuicjom Anthony’ego de Mello koncepcja
„przebudzenia”. Maciej Bennewicz charakteryzuje to w następujący sposób:
Przebudzenie jest procesem. Jest jak zrzucanie z siebie kolejnych warstw przed kąpielą.
Jesteś wtedy świadom wykonanej pracy, coraz bardziej świadom odbytej drogi, która doprowadziła ciebie aż tutaj. Zazwyczaj nie ma to nic wspólnego z olśnieniem czy objawieniem, chociaż czasem i tak się zdarza poprzez wstrząs, który porusza wszelkie mechanizmy życia i wysadza w powietrze stare nawyki, wzorce, przyzwyczajenia. [...] zaczynasz
rozumieć, że twoje życie, losy innych ludzi, zwierząt, otaczającej przyrody, fakty z twojej
historii życiowej, wydarzenia dnia, słowa innych ludzi, ich gesty i wreszcie wydarzenia,
sytuacje, przedmioty są ze sobą połączone, powiązane, współzależne. Rozpoznajesz logikę tych połączeń i nagle potrafisz czytać w ludziach jak w księdze, a w księdze życia jak
w zasadach gry, której reguły rozpoznajesz bezbłędnie, a nawet potrafisz je przewidzieć
(Bennewicz 2010: 222).

Tak rozumiane przebudzenie jest więc przede wszystkim wyzwoleniem
z własnych ograniczających złudzeń, a dzięki temu powrotem do siebie i do
samostanowienia. Człowiek może stać się wówczas mistrzem „gry”, dostrzegając działanie systemu, w którym jest zanurzony. Samo życie, w jego wszystkich
przejawach, okazuje się wówczas nośnikiem świętości, jak mówi o tym Wojciech Eichelberger:
Osoby przebudzone przemijanie, chorobę i śmierć traktują naturalnie, jako jeden z elementów życia, tak samo święte i zwyczajne zarazem jak wszystko, co istnieje. [...] Gdyby
Gautama, Jezus i inni Oświeceni zajmowali się przede wszystkim uzdrawianiem naszych
ciał, poprawianiem naszych losów, to kompletnie rozminęliby się ze swoją zbawczą misją
(Bartoś, Eichelberger, Szczawiński 2009: 90).

3. Sacrum i tożsamość
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Ta ostatnia konstatacja wydaje się bardzo istotna. Tradycyjne, a także „dzikie” sacrum manifestuje się w sposób pełen cudowności, natomiast wraz z jego
rozproszeniem zanika wiara w jego uzdrawiającą moc, tak charakterystyczna
jeszcze dla New Age. Człowiek nowej duchowości to ktoś pogodzony z życiem
i samotnością, ze świadomością tego, co jako nieuniknione przychodzi bez znieczulenia w znamiennym doświadczeniu pustki. Takie przeżycie nigdy nie jest
proste, chociaż nie obciąża go strach przed piekłem. Staje się ono ceną za doświadczenie wolności, która jest dla człowieka ostatnią egzystencjalną granicą.
W takiej sytuacji nie musi on już zabiegać o zbawienie, objawienie czy błogosławieństwo, a nawet ocalenie. Przebudzenie według koncepcji nowej duchowości wymaga natomiast dużej samodyscypliny i spójności. Zwłaszcza ta ostatnia
kategoria pełni funkcję swoistego słowa klucza w projekcie coachingowej antropologii. Pojęcie to zostało wprowadzone przez Aarona Antonovsky’ego (1995),
który łączył je z poczuciem zrozumiałości, zaradności oraz sensowności, a więc
racjonalności człowieka. Tymczasem w coachingu spójność jest rozumiana raczej jako wzajemne zharmonizowanie rozmaitych czynników, współtworzących
osobowość i ujawniających się w indywidualnej ekspresji. Mieści się w niej
również zgoda na przemijanie, na to, co niezrozumiałe i nieodwracalne.
Opisane w tym rozdziale podejścia nie muszą się wykluczać, dają się też
w nich wyróżnić przynajmniej dwa wspólne elementy. Pierwszy stanowi próbę
przekroczenia dualizmu w rozumieniu człowieka i świata. Niezależnie bowiem
od tego, która strona (sacrum czy sacer) dominuje w danej interpretacji, jej wyakcentowanie prowadzi do idei jedności. Drugi wiąże się natomiast z intuicją
dotyczącą istnienia jakiegoś systemu czy też nadrzędnego, chociaż prawie nieuchwytnego porządku, przejawiającego się na różnych poziomach – w psyche,
w życiu społecznym i w manifestacjach kosmicznej energii. To niedookreślenie
oraz jego strukturalna otwartość przywodzą na myśl skojarzenia z obrazem sieci, zarówno tej z newage’owych wizji, jak i tej wirtualnej, która wydaje się
obecnie jednym z najmocniejszych czynników konstytuujących wyobrażenie
świata. Wprowadzenie holistycznej i systemowej perspektywy pozwala przekroczyć subiektywne doświadczenie i tym samym przedefiniować własną tożsamość również w kategoriach wywodzących się z tradycyjnych wyobrażeń sacrum.
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PODSUMOWANIE

Głównym celem tej książki nie była dogłębna analiza zamieszczonych w niej
wywiadów ze znanymi osobistościami ze sfery coachingu, ale wstępne rozpatrzenie problemu, czym jest duchowość w tej dziedzinie, a przede wszystkim
jaki jest sens odnoszących się do niej pojęć, którymi posługują się moi rozmówcy i które można odnaleźć w lekturze coachingowych publikacji. Musiałam więc
zająć się różnymi, tradycyjnymi i współczesnymi określeniami duchowości, a następnie specyfiką ich rozumienia oraz zastosowania w praktyce coachingowej.
Z przedstawionych rozważań wynika, że coachingowa duchowość leży na
styku współczesnych dążeń do samorozwoju i transgresji i jako taka stanowi
niejednoznaczny kulturowy fenomen, rozciągający się od ludowości do popkultury, od tradycji do odważnych, a czasem kontrowersyjnych form ekspresji.
Znajdujemy w niej bowiem zarówno nawiązania do koncepcji chrześcijańskich,
jak i wątki newage’owe, elementy nowej duchowości i koncepcje swoiste jedynie dla coachingu. Z jednej strony duchowość jest tutaj postrzegana jako warunek konieczny do osiągnięcia sukcesu, który nie może mieć miejsca bez poczucia wewnętrznego spełniania i zgody z samym sobą. Z drugiej strony nieuchronnie prowadzi ona do konfrontacji z własną samotnością i wolnością, które to
doświadczenie wcale nie musi prowadzić do komfortu stanu well-being.
Analiza wybranych przeze mnie wątków pozwala stwierdzić, że wyobrażenia
i pojęcia obecne we współczesnej duchowości, również tej coachingowej, odzwierciedlają kulturowe przemiany, wśród których daje się zauważyć kryzys
tradycyjnie pojmowanego indywidualizmu, a także zmęczenie ekspansywną
formułą cywilizacji. Specyficznym wyrazem tego stanu rzeczy staje się nie tylko
odrzucenie przyjmowanych do tej pory za fundamentalne pojęć i norm. Niezwykle subtelnym przejawem wspomnianej zmiany okazuje się również zawieszenie idei „terytorium” wobec dominacji idei „mapy”, przy czym ta ostatnia
zdaje się nie odzwierciedlać złożoności całokształtu doświadczenia tożsamości,
a jedynie swoistą funkcjonalność jednostki w obrębie niezrozumiałej w istocie
rzeczywistości.
Przezwyciężeniem tej sytuacji wydaje się poszukiwanie „czegoś więcej”,
a pojęciowa nieokreśloność tego stanu dobrze oddaje płynność granic współczesnego doświadczenia duchowości, które ma na tyle indywidualistyczny charakter, że w istocie każdy może je wypełnić własną treścią. We wszystkich tych
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poszukiwaniach wspólna wydaje się próba uchwycenia nadrzędnego i na swój
sposób apofatycznego systemu, który w językowym opisie i konstrukcji wyobrażenia, nieraz wbrew zdecydowanym intencjom, dziedziczy pewne aspekty
zaniechanego dzisiaj sacrum. Ta charakterystyczna irracjonalność zdaje się pełnić rolę analogiczną do mitu – nawet jeśli w sposób rozumowy nie wyjaśnia
rzeczywistości, tylko daje jej niejasne przeczucia, to jednak pozwala lepiej się
adaptować w świecie zdominowanym przez wizję nieodwołalnej przemiany.

II
ROZMOWY

SŁODKI SMAK
Rozmowa z Maciejem Bennewiczem

Duchowość stanowi ważny wątek w Twoich książkach.
To prawda. Jedna z redaktorek, która czytała Coaching tao, powiedziała, że ta
książka jest o duchowości, chociaż tam nie ma ani słowa o religijności. Stwierdzenie to dotyczy także moich najnowszych książek. W Coachingu na Wyspach
Szczęśliwych postawiłem sobie za cel zapytanie siebie i innych, czym jest szczęście i czego możemy się my, Polacy, dowiedzieć o szczęściu w innych kulturach. Druga moja książka to Rozmowy z Karolcią, dziewięciolatką, która jest
teraz w trudnym dla siebie okresie kulturowego przejścia, ponieważ to jest czas,
kiedy w Polsce dzieci idą do komunii. Zastanawiamy się tam razem nad światem, który nas otacza. No i moja trzecia nowa książka jest o inności, o ludziach,
którzy czują się obcy, niedowartościowani, jak outsiderzy, niemogący sobie
znaleźć miejsca w społeczeństwie. Gdy tymczasem istnieją pewne sposoby,
żeby zdjąć z siebie odium dziwaka i stać się przede wszystkim dla siebie kimś
użytecznym.
W jaki sposób odnaleźć tę użyteczność w duchowości? Często posługujesz się
opozycją mapy i terytorium. Jak się ona przekłada na tę użyteczność?
Mapy to jest pomysł Alfreda Korzybskiego, który wymyślił semantykę ogólną
jako nową dyscyplinę naukową, co zostało potem zawłaszczone przez specjalistów od neurolingwistycznego programowania. Korzybski przedstawił koncept
mapy, mówiąc, że człowiek jest istotą oddzieloną od rzeczywistości i dysponuje
tylko i wyłącznie mapą, czyli pewnym uproszczonym obrazem rzeczywistości,
w której odwzorowuje świat zgodnie ze swoimi nawykami, wzorcami, modalnościami. W moim odczuciu i doświadczeniu mapa duchowości jest ściśle związana z dwoma z trzech elementów tworzących ludzką osobowość. Ja jestem
przywiązany do takiego modelu, w którym mówi się najpierw o czynnikach
biologicznych, a zaraz potem socjobiologicznych. Wynikają one ze środowiska
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i z otoczenia. W związku z tym takie elementy, jak lokalna temperatura, klimat,
żywienie, nawyki psychoseksualne, traktowanie płci w pewnej sytuacji społecznej – to wszystko kształtuje naszą mapę duchowości. Na tym poziomie pojawia
się też kultura czy też to, co Jung nazywa nieświadomością zbiorową. Można się
przy tym zastanawiać, czy wszystkie komponenty tej przestrzeni, także najprostsze, takie jak praca czy jedzenie, są, czy nie są duchowe. Trzecią grupę stanowią
czynniki psychologiczne, które ściślej wiążę z wychowaniem, czyli z okresem,
kiedy buduje się pierwsze wzorce myślenia, zachowań, połączenia między wartościami a przekonaniami. W tym znaczeniu mapa duchowości Hiszpana czy
Hiszpanki będzie nieco inna niż mapa duchowości Peruwiańczyka czy Peruwianki albo Polaka czy Polki.
Takie rozumienie duchowości jest bardzo szerokie.
Duchowość jest zwieńczeniem piramidy obrazującej tak zwane poziomy logiczne Diltsa. To zresztą nie Dilts wymyślił te poziomy, tylko Gregory Bateson,
który dał swój pomysł do przepracowania młodemu asystentowi Diltsowi i stąd
przyjęło się, że są to „poziomy Diltsa”. W pracy nad nimi wziął też udział Timothy Leary, enfant terrible kultury amerykańskiej, zadziwiająca postać, odsądzona od czci i wiary, ale ponoć jeden z największych profesorów i umysłów
epoki. Ja te poziomy odwracam i układam w górę lodową, ukazującą nad taflą
wody tylko czubek, dlatego, że nakładam na to koncepcję Wilbera i Mindella.
Zgodnie z tym podejściem na powierzchni ujawniają się tylko obszary środowiska i zachowania, pozostałe poziomy schodzą w głębię, której sercem i motywacją pozostają przekonania. Spora część ludzi sądzi, że jest tym, co myśli, i to nie
jest jedynie kwestia kartezjańskich przekonań filozoficznych. To wynika także
z koncepcji psychologicznych, według których jestem tożsamy z moimi myślami. O ile myślę, o tyle jestem. Myślę i to mnie dookreśla, tworzy moją osobowość. Tymczasem schemat góry lodowej pokazuje, że przekonania mogą wynikać z czegoś, co leży być może poza myśleniem. Często zyskuje to swój wyraz
w dialogu wewnętrznym, wypowiadanym w pewnych strukturach odziedziczonych jeszcze po naszych przodkach, wychowawcach, po naszym środowisku.
Myśl staje się wtedy z jednej strony triggerem, czyli wyzwalaczem naszych
postaw, a z drugiej strony takim transmiterem do najgłębiej w piramidzie położonych poziomów – wartości, tożsamości, misji. To tak jak z chlebem – wiesz,
że można go łamać i kruszyć, ale my tego nie robimy, my go żegnamy.
Teraz robimy to już bardzo rzadko…

Słodki smak. Rozmowa z M. Bennewiczem
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No właśnie. Bo tu rozmijają się mapy – mamy różne noże, czy maszynki do
krojenia, tak jak różne pozostają poziomy rzeczywistości pierwszego stopnia
i subiektywności, świadomości i nieświadomości. Świadome poziomy są prostsze, a należy do nich środowisko i zachowanie, które w miarę łatwo potrafimy
rozumieć i obserwować, a także znaleźć odpowiednie wskaźniki, by je wyrazić,
i sposoby, by się ich nauczyć, podobnie jak dzieci uczą się poprzez wiedzę,
obserwowanie i nazywanie zachowań. Wiele szkół coachingowych koncentruje
uwagę tylko na tym poziomie zmieniania środowiska i zachowania, dostarczania
klientowi nowych umiejętności. Tak działa też cały system edukacyjny. Tymczasem głębiej ukryte poziomy – przekonań, wartości, tożsamości – pozostają
decydujące, kiedy człowiek coś robi dla środowiska, a nawet kiedy kupuje bilet
na metro czy na tramwaj, bo w tym może wyrażać się fragment jego misji czy
wizji. Na przykład ktoś zapłaci za bilet dlatego, że chce być uczciwym obywatelem, a ktoś inny zrobi to ze strachu. Wszystkie poziomy logiczne są ze sobą
mocno związane, toteż nawet pozornie nieobecne, wszelkie elementy związane
z misją czy wizją życia danego człowieka są zawsze eksponowane na zewnątrz,
pojawiają się w środowisku. To działa także w drugą stronę – mogę akceptować
pewne rzeczy z zewnątrz i włączyć je do swojego systemu wartości, mogę je też
odrzucić. Duchowość w moim rozumieniu zaczyna się dokładnie poniżej tożsamości, określa ją. Jest głównym motywem mojej egzystencji w świecie. Każde
życie rozbija się na wiele ról, osobowości, subosobowości, nawet tożsamości,
które mogę przyjmować, ale gdzieś pod spodem pojawia się intuicyjne pytanie,
kim ja u licha jestem jako człowiek, i to jest właśnie sedno duchowości.
Podkreśliłeś na początku rozmowy, że duchowość to coś innego niż religijność.
Jednak w swoim coachingu posługujesz się bardzo często językiem zaczerpniętym z różnych tradycji religijnych.
Chcę zacząć od tego, że nie dowierzam psychologii jako takiej. Psychologia jest
dziś dziedziną filozofii, podobnie jak religioznawstwo. Natomiast filozofia jest
w gruncie rzeczy nauką o poczuciu sensu, sprawstwa. Współcześni filozofowie,
chociażby tacy jak Daniel Dennett, zajmują się świadomością i ich „bliskim
kolegami” z drugiego wydziału są neurobiologowie czy neurofizjologowie.
Dennett zresztą zabawnie powiedział, że kiedy obserwujemy jeden neuron, to
zajmujemy się biologią, przy dwóch neuronach – psychologią, a kiedy możemy
uchwycić relację trzech, to wchodzimy w obszar zainteresowań neurofizjologii.
W tym sensie można powiedzieć, że za parę lat psychologia przestanie istnieć
i zastąpi ją neurofizjologia, neurobiologia, bo będziemy lepiej rozumieć rozma-
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ite mechanizmy zachowań. Jednak odpowiedź na pytanie, jaki to ma sens, że te
neurony się komunikują, należy do filozofii i myśli religijnej, przy czym religia
idzie tu dalej, ponieważ daje pewne gotowe odpowiedzi.
Te odpowiedzi mogą być jednak bardzo różne w różnych systemach religijnych.
One są bardzo różne. W dużej mierze wynika to jednak z odrębnych warunków
egzystencji, w których się one kształtowały. Innego rodzaju religia wytworzyła
się w plemionach koczowniczych, a innego u osiadłych rolników. Jest mi bliskie
stwierdzenie Kena Wilbera, że religie rodziły się w czasach, kiedy duchowość,
sztuka, życie społeczne i polityczne, a więc w zasadzie wszystkie sposoby oddziaływania człowieka z rzeczywistością, pozostawały zmieszane. To czyniło
polityka władcą czy królem, który żeby wywierać presję czy stymulować pewne
zachowania, używał czasem magii lub języka religijności, a jednocześnie w to
włączała się na przykład ekspresja sztuki. W dzisiejszych czasach te nurty rozdzieliły się w osobne porządki – psychologiczny, polityczny, artystyczny, religijny, i w zasadzie dbamy o to, żeby one pozostały odrębne. W tym sensie religijność przeciętnego Polaka czy Europejczyka stała się bardzo powierzchowna
i rytualna. Wiele systemów religijnych, współczesnych czy tych starych, które
dotrwały do dnia dzisiejszego, coraz rzadziej odpowiada na pytania i wątpliwości współczesnych ludzi.
W tym kontekście można zobaczyć coaching jako próbę powrotu do tego pierwotnego zmieszania czy wręcz przeciwnie – wyraża on tęsknotę do czegoś nowego, zupełnie innego?
To już jest coś zupełnie nowego. Wilber mówi, że nie ma powrotu do dziecięctwa ludzkości. Ruchy takie jak New Age czy scjentologia stanowią próbę powrotu, ale są przez to naiwne i sekciarskie, ponieważ nie możemy teraz przeprowadzić się na wieś, wyrzucić swoich laptopów, zrezygnować z samochodów.
Tego się nie da zrobić. Poza tym ta dziecięcość też nie była dla gatunku ludzkiego użyteczna, bo rodziła te wszystkie problemy, z którymi borykamy się
obecnie, takie jak choćby zagubienie człowieka w cywilizacji.
Na czym polega więc ta nowość coachingowej duchowości w odróżnieniu od
New Age?
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W coachingu podobieństwem do tych prądów parareligijnych jest poszukiwanie
nowego systemu wartości, aczkolwiek wszystkich moich studentów przestrzegam i uczę tego, że coaching nie jest aksjologiczny. Na przykład różne odłamy
neurolingwistycznego programowania, a nawet podejście behawioralno-poznawcze, mogą być sekciarsko-ortodoksyjne i mówić: mamy jedynie słuszną
receptę na twoje życie. Tymczasem coaching jest inny i dlatego dla zastanych
społeczno-kulturowych systemów może się wydawać bardzo niebezpieczny,
ponieważ jest indywidualistyczny. Ja natomiast mam takie poczucie, że człowiek indywidualny może zdziałać wiele i dla własnego życia, i dla swojej społeczności. Mówiąc językiem religijnym czy parareligijnym, przebudzony lider
pociąga za sobą innych. Innymi słowy, musi być gdzieś pierwsza Rosa Parks,
która mówi, że nie ustąpi w autobusie miejsca białemu, i to dopiero ona wyprowadza faktycznie Stany Zjednoczone z segregacji rasowej, która przecież została zniesiona w konstytucji tego państwa o wiele wcześniej. Myślę, że Rosa Parks
musi dojrzeć do pewnej samoświadomości, między innymi dzięki coachingowi,
żeby wprowadzić siebie i swoją społeczność na wyższy rozwój duchowy.
Coaching nie narzuca aksjologii, proponuje jednak: odwołaj się do swoich
talentów, świadomości, potrzeb, zadbaj o ekologię tych potrzeb i ich użyteczność, a w końcu – podejmij odpowiedzialność.
Tutaj nasuwa się następne pytanie, o cele nowej duchowości. Celem religii było
bowiem tak czy inaczej rozumiane zbawienie, przebywanie w kontakcie z sacrum, które ze swej natury jest spoza świata i w tym sensie nie jest użyteczne.
Jak to powiązać z coachingiem, użytecznym z definicji?
Sacrum jest i nie jest użyteczne. Jest miejscem odpuszczenia grzechów, zawieszenia porządku profanum, terytorium, gdzie wybaczamy grzechy, ale też nie
możemy się ścigać. Miejscem, gdzie na terenie katedry, tak jak w średniowiecznej Francji, jest możliwa dyskusja. Jest zawieszeniem wszystkich praw ludzkich.
Z punktu widzenia socjologa sacrum jest użyteczne, bo wprowadza nastrój święta, odpuszczenia grzechów. Kiedy podróżujemy po Ameryce Południowej, widzimy, że ludzie żyją wyłącznie w świecie sacrum, żyją dla sacrum. Ci, którzy
pracują w kopalniach srebra, złota, wyzyskiwani przez potworne i wrogie korporacje, pracują tylko po to, żeby wyprawić fiestę w jakieś święto Matki Boskiej,
a właściwie matki ziemi, natury. Muszą oddać hołd rzeczywistości, w której
żyją. W tym sensie powiedziałbym, że sacrum jest użyteczne. Jego swoistą użyteczność można też ustalić w życiu współczesnego, indywidualistycznego człowieka, pytając na przykład: Czy żyjesz w taki sposób, który ci pozwala realizo-
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wać swoje potrzeby, czuć się tak, jak chciałbyś się czuć? Czy też przeżywasz
siebie w poczuciu winy, deficytu, niespełnienia? A może potrafisz wykrzesać
z siebie taką strategię działania, która prowadzi cię do sukcesu, czymkolwiek go
nazwiesz?
Duchowy coaching zaprosi klienta nie do tego, żeby uzyskał większy procent
sprzedaży w swojej firmie, tylko do czegoś znacznie głębszego, co może być nie
po myśli firmy czy kapitalisty, który go zatrudnia, zaprosi go do odpowiedzi na
pytania: Czy ty naprawdę chcesz większego telewizora? Czy może wolisz być
hodowcą kóz i owiec jak Roman Kluska? Może to jest dla ciebie użyteczne?
Teraz potrzebujemy potwierdzenia ekologii tego wyboru, więc możemy zaproponować klientowi: sprawdź, czy możesz te swoje – jak powiedziałaby stara
psychologia – egoistyczne pragnienia wprowadzić w życie. Jeśli tak, to weź pod
uwagę okoliczności i biorąc odpowiedzialność – zmieniaj. Bo w momencie,
w którym stajesz się kulturowym produktem, jesteś tylko częścią matriksa, systemu, który mówi ci, co masz robić, jak masz się ubierać, co jest dobre, a co nie.
W tym sensie tracisz w ogóle możliwość zadania sobie pytania, czy to jest użyteczne. Właśnie dlatego podejście indywidualistyczne jest niebezpieczne dla
obowiązujących systemów wartości, które historycznie rzecz biorąc tworzą od
wieków świetny mariaż. Polityka kapitalistyczna i korporacyjna z większością
religii jest za pan brat. Jedno wzmacnia drugie, w związku z czym stabilizuje
człowieka w określonym systemie. Jeśli koncepcje dziewiętnastowieczne czy
późniejsze, lewicujące, głosiły lepszy porządek, to współczesne prądy myślenia
mówią – istnieje lepsza świadomość, dzięki której rolnik wyrzucający śmieci do
lasu ma szansę zastanowić się, jaką zostawi ziemię dla swoich wnuków.
Nazywasz coacha szamanem. Tradycyjny szaman musiał poddać się skomplikowanemu procesowi inicjacji i przejść przez śmierć, zanim rozpoczął swoją działalność. Co przez to rozumiesz, kiedy mówisz, że coach to szaman?
Szaman to człowiek, który zna rytuał. Ja też uczę moich studentów, żeby znali
rytuał coachingowy, czyli proces, jego przebieg, konkretne narzędzia. Często
mówię: ty jesteś kapitanem okrętu, ale tylko klient wie, dokąd płynie. Jesteś
Szerpą, a klient jest tym, kto cię wynajmie. Ty tylko dostarczasz konia, wozu,
pilnujesz drogi, przewidujesz pogodę. Szaman zna parametry kontaktu z bóstwem, a coach z własną nieświadomością i dlatego jego zadaniem jest pracować z klientem w sposób ekologiczny, bezpieczny, użyteczny i odpowiedzialny,
by nie dawać gotowych rozwiązań, lecz zaprosić go do pewnej interesującej
podróży, w trakcie której może się poczuć się bezpiecznie.
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Dla szamanów te duchowe podróże były bardzo często niebezpieczne, mogły
nawet kończyć się śmiercią. A jak wygląda bezpieczeństwo coacha w podróżach
w nieświadomość?
To może być niebezpieczne dla coacha, dlatego gdy odbywamy podróże lifecoachingowe na granice życia i śmierci, bo i takie się zdarzają, to trzeba być
profesjonalistą. Mnie się zdarza pracować z ludźmi ciężko chorymi, robić z nimi
sesje kontaktu ze śmiercią. To zresztą żadna nowość, co najmniej kilka kultur
posługuje się tradycyjnymi technikami, pozwalającymi na wejście w relację
z własną śmiercią. Niekiedy to bywa użyteczne. W coachingu to nie jest element
narzucania jakichś przekonań, jak w czasie liturgii w kościele, tylko chęć odbycia podróży przez klienta właśnie tam. Gdy zaistnieje potrzeba takiego doświadczenia, sprawdzam z klientem użyteczność, ekologiczność, odpowiedzialność,
a więc wszelkie parametry, które pozwalają ocenić, czy ta podróż rzeczywiście
może mu posłużyć. Jeśli tak, wtedy ją odbywam, ale w takim wypadku ja też
muszę być spójny, profesjonalny i wiedzieć, że sam też tego chcę. Czasem używam takiej metafory, że czym innym jest wypuszczenie dżina z butelki, czym
innym jego obłaskawienie, a jeszcze kolejną sprawą wsadzenie go z powrotem
albo zaprzęgnięcie do pracy na moich warunkach. Bo jedną rzeczą jest umieć
wypuścić demony i skonfrontować się z tym, co straszne, a drugą – panować
nad nieprzewidywalnością drogi, klienta, demona, różnych strachów.
Po której stronie jest takie coachingowe działanie – sacrum czy profanum?
A może wskazuje na coś jeszcze innego?
Rzecz dzieje się w wyobraźni człowieka. Z powodu ocen, a nawet swoistego
odium, niechętnie się do tego przyznaję, ale używam czasem języka transu, hipnozy. To nie oznacza, że mój klient traci zmysły i kontrolę nad sytuacją, przeciwnie – jest upunktowiony i może odbyć podróż, jak postaci Juliusza Verne’a,
do wnętrza ziemi, własnej ziemi, własnej mapy, żeby skonfrontować się z tą
przysłowiową śmiercią. Profesjonalista potrafi to zrobić, gdyż ustawia tyle różnych elementów sprawdzających, że pozwala i klientowi, i sobie bezpiecznie
pracować, kontrolując, czy wszystko idzie dobrze, czy wizualizacje i wyobrażenia są użyteczne, dobre i posuwają sprawę naprzód. Dlatego jestem przeciwnikiem rytuałów parareligijnych typu marihuana, ayahuasca, grzybki, bo to nie
prowadzi do uświadomienia sobie tego, co dotychczas było w nas nieświadome.
Nie ma procesu pracy, jest tylko oddanie kontroli i odpowiedzialności na zewnątrz.
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Jeśli dobrze rozumiem, Twoim zdaniem nie chodzi o to, czy jesteśmy w sferze
sacrum, czy profanum, tylko o stopień samoświadomości, o samorozwój.
Tak. Właśnie to jest ważne. Na przykład NLP czy szkoła ericksonowska stają
niekiedy w kontrze do religijności, ale to nie ma sensu, ponieważ bardziej użyteczna jest sytuacja, w której napotykając religijność mojego klienta, niekoniecznie katolicką, mogę z nią pracować. Zachęcam go więc do tego, żeby swojego Boga, czy też rodzaj religijnej duchowości, zaprosił do procesu zmiany
w coachingu. Chociaż zdarzało mi się to naprawdę wiele razy, nigdy nie usłyszałem „nie” albo że to jest bez sensu. Mówiłem: jeśli znasz jakiegoś fajnego
spowiednika, do którego masz zaufanie, to idź do spowiedzi i powiedz, jaki
masz problem. Posłuchaj, co na to spowiednik. Pomódl się o to. Kiedyś miałem
klienta, który był początkowo w konflikcie z religią. Gdy jednak zaproponowałem mu taką duchową konfrontację, zyskałem uspójnionego klienta, który
wchodzi na wyższy poziom samoświadomości. Do tej pory miałem sto procent
pozytywnych reakcji na sugestię, by wejść w kontakt ze swoją religijnością,
swoim Bogiem, bo to jest możliwe i użyteczne.
Często używasz pojęcia spójności. Mam wrażenie, że to jest bardzo ważne pojęcie w coachingu, także w jego wymiarze duchowym.
Rozumiem spójność dość prosto. Dla mnie to jest to, co Wilber nazywa jasnością i przestrzenią, czyli wewnętrznym przepływem, kiedy mam kontakt z poziomem własnych wartości, własnej wizji, mam kontakt z odpowiedzią na pytanie, po co ja to w ogóle robię, o co tutaj chodzi. To nadaje sens mojemu życiu.
Jeśli mam tę stałą samoświadomość, wgląd w to, czego szukam w tym świecie –
to jest spójne. Jeśli w środowisku robię to samo, co widzę czy przeczuwam
w wizji, to jestem spójny. Przykładem takich spójnych osób są postaci duchowe,
jak na przykład Jan Paweł II czy Dalajlama. Paul Eckman powiedział, że najtrudniejszym do oszacowania człowiekiem, którego poznał, jest właśnie ten
ostatni, ponieważ zawsze ma taką samą minę, podobną ekspresję. U niego trudno poznać skrajne emocje, bo on ich nie ma. Mówi – jestem mnichem, a to
oznacza, że ma spójną tożsamość ze swoimi przekonaniami, gdziekolwiek jest
i cokolwiek robi. To nas prowadzi do buddyjskiego rozumienia kłamstwa i prawdy, z którego wynika, że obecna cywilizacja jest konsumpcyjna, w wielu obszarach potwornie zakłamana i niegodziwa. Jako taka pozostaje zaprzeczeniem
duchowości. Współczesny świat jest oparty na marketingu. Ten wygrywa, kto
cię skuteczniej oszuka i przyciągnie twoją uwagę. Tymczasem ten mechanizm
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psychologicznie jest niesłychanie kosztowny, ponieważ to jest sytuacja, w której
człowiek musi mieć różne warianty siebie, zakładać różne maski. To jest również kosztowne z punktu widzenia cywilizacyjnego, społecznego, bo co rusz się
okazuje, że ktoś nie był wiarygodny i spójny. Paradoks polega na tym, że spójność i mówienie prawdy są najtańsze, gdyż wtedy zużywamy najmniej siebie,
własnej energii i myśli, nie musimy się co chwilę zastanawiać, jakie powiedzieć słowo, żeby zostało właściwie zinterpretowane. W dziesiątkach różnych
funkcji społecznych, takich jak polityk, menedżer, sprzedawca, trzeba ważyć
słowa i umiejętność takiego zachowania uznaje się za cnotę. Tymczasem spójność jest to sytuacja, w której nie trzeba tego robić. Bo nie mam żadnych podwójnych wartości, nie muszę niczego ukrywać, mogę być całkowicie wiarygodny w tym, do czego jestem przekonany. Oczywiście pasuję z tym do społeczności albo nie. W tym zresztą tkwi pewien haczyk współczesnej kultury,
polegający na potrzebie afiliacji, aprobaty społecznej, współuczestnictwa, bycia
takim samym, potwierdzonym w klubie, co jest tak silną ludzką potrzebą, że
jesteśmy gotowi za bycie zaaprobowanym i społecznie użytecznym w oczach
innych ludzi zapłacić cenę własnego zakłamania. Taka postawa wywodzi się
z tradycji religijnej. Ten model religijności bardzo wiele ułatwiał, obdarzał potężną siłą społecznego wsparcia i zaangażowania, która działa w sposób ograniczający, ale i stabilizujący.
Skąd w Polsce bierze się tak duże zainteresowanie coachingiem duchowym?
Wynika to z tego, że w Polsce współczesna religijność, czy też wykładnia pewnej koncepcji religijnej, jest płaska. To ma różne przyczyny, których należy
szukać w kulturze ludowej, uwarunkowaniach historycznych, słabej jakości
kształcenia księży, braku komunikacji ze społeczeństwem i wielu innych czynnikach, o których moglibyśmy rozmawiać cały dzień. Cokolwiek sądzić o kanonie religijnym czy dogmatyce, często więcej wiem na temat katolicyzmu i prawosławia niż sami wyznawcy. Kiedy się rozmawia potocznie z katolikami, to
bardzo często oni okazują się heretykami i wyznają taki rodzaj religijności, który nie ma odbicia w teologii. Reasumując, instytucje Kościoła katolickiego nie
potrafią dzisiaj sprostać oczekiwaniom społecznym, nie tłumaczą tej religijności
na potrzeby współczesnego człowieka, dla którego koncepcje biblijne są teraz
kompletnie nieczytelne. Kościół nie potrafi też w Polce budować takiego dialogu, który byłby odpowiedzią na nurtujące potrzeby społeczne. Tymczasem pytanie „co dalej robić?” młody człowiek zadaje sobie dzisiaj znacznie częściej niż
pokolenie naszych dziadków. Kiedyś odpowiedzi dyktowała wojna, praca, brak
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ruchliwości społecznej, brak możliwości. Pracowałeś w Hucie Katowice do końca
życia i byłeś zadowolony. Współczesny człowiek jest nieustannie zapraszany
przez rzeczywistość do pytań: „co dalej?”, „jesteś zadowolony z tego życia, czy
nie?”. Instytucje rodzinne w żaden sposób nie są gotowe na współpracę z młodymi i nieco starszymi ludźmi, którzy pracują w korporacjach, i myślę, że właśnie stąd takie zainteresowanie coachingiem duchowym, w którym istotne jest
pytanie, co zrobić ze swoim życiem. Nazywam to modelem pociągu, który jedzie od stacji do stacji. Kiedyś wszystkie przystanki były oczywiste i przewidziane, a teraz na każdym przystanku jest pytanie: „wysiadasz czy jedziesz dalej?”. Jeśli człowiek nie znajduje wsparcia w rodzinie czy instytucjach religijnych, to idzie z tymi pytaniami gdzie indziej. Psychoterapia kojarzy się z chorobą psychiczną, ponadto, żeby zrobić certyfikat jakiejkolwiek szkoły, trzeba mieć
wiele lat doświadczeń. Znacznie prościej spotkać się z coachem. Jednak wielu
coachów jest i dziś nastawionych wyłącznie na sprawy biznesowe, gdzie coaching
może stać się narzędziem motywacji, ale też represji. Tymczasem przyszłością
tego zawodu wydaje się coaching duchowy.
Religia oferowała wyjście poza mapę, poza narrację, ku transcendentnej rzeczywistości. Jak to jest w coachingu? Czy poza mapą i narracją wskazuje on na
jakieś terytorium?
Uważam, że nie istnieje zobiektywizowane terytorium. A nawet jeżeli istnieje,
to zawsze wysiłki, żeby to terytorium zbadać, muszą spełznąć na niczym, ponieważ nie mamy aparatu, żeby to potwierdzić. To jest strata czasu. Z fizyki
kwantowej wiemy, że to obserwator decyduje o korpuskularnej lub falowej budowie cząsteczki. Kiedyś sądziliśmy, że istnieje świat makro- i mikrocząsteczek,
w których panują odrębne prawa. Fizyka newtonowska dobrze opisuje świat
w dużym wymiarze, a fizyka kwantowa ma szokująco odmienne prawa. Teraz
coraz częściej Dennett, Dawkins, Damasio czy neoewolucjoniści mówią o tym,
że być może uda się prawa fizyki kwantowej zastosować w odniesieniu do świata dużych obiektów, a także do świata psychologii, mówiąc, że to każdy z nas
stwarza swój wszechświat od nowa. Myślę, że za kilka, kilkanaście lat można
się spodziewać dużych odkryć w tym zakresie.
Ale nie ma coachingu, jeżeli klient pozostaje we własnej mapie. Dopiero
wyjście z niej jest tak naprawdę coachingiem. Zmiana własnej mapy to jest
coaching. Dlatego to się staje tak interesujące, ponieważ mapa jest nieskończona. Wielu adeptów rozwoju osobistego poszukuje czasem na oślep tego, jak ta
mapa jest wielka, szeroka, ciekawa. Kiedy raz łapię bakcyla innej perspektywy,
innego sposobu widzenia rzeczywistości, to jest jak podróżowanie. Dlatego
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moja książka Coaching na Wyspach Szczęśliwych pokazuje sposób na budowanie mapy, a tych sposobów jest milion i mój może być zupełnie inny niż ten
z Peru czy z Tajlandii. Jak długo koncentrujemy się tylko na problemie, ograniczamy własną mapę, ale wtedy też nasza duchowość jest uwięziona. Idziemy
w złość, w obwinianie, w negatywne uczucia. W tym sensie odwołuję się do
buddyzmu czy taoizmu, traktując go jako koncept filozoficzny, a nie magiczny
czy religijny. Buddyzm mówi: to właśnie ty stwarzasz swój własny świat. Nie
ma dobra i zła, to ty nadajesz mu miano rzeczywistości. O ile poszerzasz swoją
mapę, zwiększasz możliwość rozwoju swojej własnej duchowości. To oznacza
także odejście od paradygmatu prawa do złości. Dzisiaj często mówi się zwłaszcza kobietom, żeby znalazły prawo do swojej złości, do nienawiści. W moim
odczuciu rodzaj negatywnych emocji wynika z uwięzienia swojej duchowości w
zamkniętym cyklu myślenia – dobry/zły, winny/niewinny, jest rozwiązanie/nie
ma rozwiązania. Kiedy poszerzam swoją mapę, zyskuję poczucie, że sam jestem
kreatorem swojej rzeczywistości. Wtedy znika religijna koncepcja dobra i zła,
wynikająca z kulturowego przyuczenia, jak postrzegać świat dualny. Większość
dużych religii zakłada ten dualizm i ma korzenie manichejskie, ponieważ przypisuje wielką rolę walce dobra ze złem. To zostaje zniesione w momencie, kiedy
mówię sobie, że to ja decyduję, co jest dobre, a co jest złe. To mój sposób wykonania może kogoś skrzywdzić, więc chcę być ekologiczny, odwołać się do
zasady „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.
Jakie tradycje religijne są Ci szczególnie bliskie?
Kiedy byłem młodym chłopcem, popadłem w okres stachuriady. Była jeszcze
komuna, nie było za to żadnych ośrodków pomocy terapeutycznej. W pewnym
momencie jako pogubiony chłopak, który wypadł z rytmu, intuicyjnie znalazłem schronienie u benedyktynów. Byłem tam nielegalnie na duchowym wsparciu, a oficjalnie zostałem zatrudniony jako robotnik. Wtedy poznałem inne oblicze katolicyzmu i duchowości, a jednocześnie pierwsze oblicze coachingu, bo
spotkałem ludzi, którzy słuchają, zadają pytania, nie mają gotowych odpowiedzi. To był dla mnie ważny okres, który pomógł mi osadzić rozchwianą osobowość i zacząć się sensownie budować przez doświadczenie artystyczne, socjologiczne, wychowawcze, w którym zyskiwało się duchowość poprzez religijność.
Chociaż wtedy, w tym środowisku, w którym się znalazłem, było mało duchowości rytualnej. Tam zawsze stawiano sobie pytania – „po co to wszystko?”,
„jaki to ma sens?”. Ja po doświadczeniu religii katechizmowej w spotkaniu
z benedyktynami zyskałem pierwszy sygnał tego, czym jest duchowość. Wtedy
zauważyłem na przykład, że księża diecezjalni zasadniczo różnią się od zakon-
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ników. Formacja duchowa jest tu zupełnie inna – to są dwa różne modele postaw wobec rzeczywistości. Introspekcyjna duchowość monastyczna dla mnie,
introwertycznego chłopca, była czymś ważnym i nadającym ton moim późniejszym poszukiwaniom w dziedzinie socjologii czy psychoterapii. Zainteresowania filozoficzne i coachingowe – to wszystko w moim życiu układało się w jakiś
ład w dużej mierze dzięki tamtemu doświadczeniu.
Dzisiaj najbliższy mi i najbardziej porządkujący mnie samego jest koncept
religii buddyjskiej, ale z taoistycznym zacięciem. Taoiści sprzeczają się z buddystami, co było pierwsze – buddyzm czy taoizm. Istnieje wiele mitycznych
podań, że to Laozi był nauczycielem Buddy. Dla mnie niemal kanoniczną ilustracją duchowości jest opis tradycyjnej ryciny chińskiej, na której trzech mędrców pochyla się nad kadzią z octem ryżowym. Pierwszy z nich zamacza w nim
palec i robi minę kwaśną – to jest Konfucjusz, twórca państwa hierarchicznego,
systemowego, opartego na procedurach i tam oczywiście musi pojawić się duchowość o charakterze tradycyjnym i rytualnym, ale świat jest kwaśny. Budda
zamacza palec i robi minę gorzką. Świat widziany przez niego jest pełen cierpienia i groźnych, czyhających na nas pułapek – czyli choroby, sprzeniewierzenia, złości. Więc trzeba od tego odejść, porzucić świat faktów, zdystansować się
od niego – tylko wtedy możemy zmniejszyć gorycz rzeczywistości. W Europie
takie traktowanie życia było charakterystyczne dla wielu herezji, choćby dla
katarów. Chociaż potem Budda był przedstawiany jako jowialny otyły mistrz
nauczający. To nie jest już ten sam ascetyczny mędrzec, siedzący pod drzewem
bodhi.
A trzeci z mistrzów zamacza rękę i się uśmiecha – to Laozi. Dla taoisty rzeczywistość taka, jaka jest, jest dobra. Masz ten świat, tą rzeczywistość i możesz
ją wykorzystać lepiej lub gorzej. Świat jest radosny, o ile potrafimy wyjść
z dualistycznych paradoksów. Tao Te Ching, jako opowieść napisana w sposób
paradoksalny, ma nas z tego dualizmu wyciągnąć, żebyśmy go mogli doświadczyć i zobaczyć, że jest tak, jak myślimy. W jednym z koanów taoistycznych
Laozi pisze, że dom buduje się jako bryłę, a potem wybija drzwi i okna i to dopiero one decydują, że mamy dom. Tak jak pustka między szprychami decyduje
o istnieniu koła. Ja rozumiem, że Laozi chce przez to powiedzieć – ani to, ani to,
dopiero całość tworzy rzeczywistość. To trzecie rozwiązanie między sprzecznymi poglądami decyduje, że możemy dobrze funkcjonować. W coachingu
często zachęcam klientów, żeby szukali trzeciego, czwartego wyjścia poza mapę. Bo inaczej jest tylko jakiś grzeczny chłopczyk i niegrzeczny chłopczyk,
dobra córka i niedobra córka, skuteczny i nieskuteczny menedżer. Wyjście poza
ten dualistyczny schemat to – można powiedzieć – taoistyczny raj, taoistyczne
szczęście.

WEHIKUŁ DUCHOWOŚCI
Rozmowa z Wojciechem Eichelbergerem

Jeśli religia jest egzystencjalną hipotezą, to czym jest duchowość?
Duchowość jest egzystencjalnym doświadczeniem.
Takie doświadczenie różni od innych doświadczeń?
Tak, w sposób zasadniczy. Bo inaczej definiuje naszą tożsamość, a tym samym
nasze relacje ze światem i z innymi ludźmi. Fizycy nazywają to światem niedualnym. Religie nazywają to komunią, pojednaniem, zbawieniem, przebudzeniem
itp. Po ludzku można to doświadczenie nazwać miłością przez duże M. Ten
wymiar duchowości otwiera się w człowieku z reguły na skutek intensywnego
i długotrwałego treningu religijnego. Dlatego w coachingu tego rodzaju doświadczenia są niezmiernie rzadkie i przypadkowe. Nie wykluczam jednak, że
coaching może stanowić czasami istotną inspirację do duchowych poszukiwań.
Choćby do zadawania sobie pytania: „Kim naprawdę jestem?”. Albo: „Kim bym
był, gdybym nie był tym wszystkim, co posiadam i z czym się identyfikuję?”.
Albo pytanie, które czasami pojawia się w głębszej pracy z ludźmi, którzy odnieśli duży sukces: „Kim bym był, gdybym to wszystko stracił?”. Bywa, że ta
wizja spędza niektórym sen z oczu. Wtedy zasadne staje się rozpoczęcie poszukiwania tego, co nazywa się prawdziwą/duchową tożsamością. Moim zdaniem
jednak ten kierunek poszukiwań przekracza pojemność i możliwości coachingu.
W jego obrębie mogą pojawić się jedynie jakieś pierwsze przeczucia czy przebłyski tożsamości jednoczącej.
Skąd więc takie zainteresowanie coachingiem, także w kontekście duchowości?
Prawdopodobnie jest to artefakt spontanicznej selekcji ludzi poszukujących
coachingu. Bo z reguły trafiają do niego ci, którzy mają poczucie sukcesu
w różnych wymiarach życia: społecznym, zawodowym, finansowym, wizerun-
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kowym, często także rodzinnym. Odkrywają, że wprawdzie osiągnęli wszystko,
co chcieli, lecz mimo to czują niedosyt, a nawet zawód. To ich zmusza do tego,
by pytać: „Co jeszcze mogę zrobić?”, „Czego mi brakuje?”, „Dlaczego nie czuję
się szczęśliwy?”, „Dlaczego czuję, że byłem szczęśliwszy, zanim wyruszyłem
w podróż po drabinie sukcesu?”. To ten rodzaj wątpliwości decyduje o tym, że
w końcu trafiają do coacha. Sprawy zawodowe, czyli przywództwo, komunikacja, zarządzanie innymi, sobą, czasem okazują się jedynie pretekstem i przykrywką. Można powiedzieć, że ludzie ci w zgodzie z hierarchią potrzeb Maslowa osiągnęli spełnienie podstawowych potrzeb: bezpieczeństwa, przynależności,
komfortu, przyjemności, uznania – więc ujawniła się w nich potrzeba samorealizacji. Pewnie stąd w coachingu – szczególnie na poziomie CEO – może pojawić
się zainteresowanie duchowym wymiarem życia. Znacznie częściej niż w psychoterapii.
Z czego wynika ta różnica?
Cierpienie psychiczne – podobnie jak fizyczne – bardzo nas egocentryzuje. Dlatego na etapie psychoterapii próby pozbycia się cierpienia z reguły sprowadzają
się do poszukiwania winnych i odpowiedzialnych w otoczeniu. To wyklucza
przyjęcie niedualnej perspektywy duchowej. Ludzie poszukujący coachingu
z reguły nie doświadczają dolegliwego cierpienia. Dlatego w pracy z nimi łatwiej o perspektywę duchową. Wtedy – jeśli klienci wyrażą taką gotowość –
coach może odwołać się do istniejącego w psychologii od ponad stu lat nurtu
zwanego psychologią transpersonalną. Jej korzeni można szukać w myśli Junga,
a potem w psychosyntezie Assagiolego, w badaniach Maslowa nad samorealizacją i peak experiences, ostatnio również w badaniach Mihály Csíkszentmihályiego, a także w książce Potęga pełnego zaangażowania autorstwa Jima
Loehra. Wszystkie te treści i zabiegi pozwalają przenieść problem coachee na
płaszczyznę poszukiwania prawdziwej tożsamości. Wychodzi się z założenia
obecnego we wszystkich religiach, że każde ludzkie cierpienie jest konsekwencją błędnego rozpoznania tożsamości. Można to zrobić jednak dopiero wtedy,
gdy ten problem zostanie przepracowany na poziomie, na jakim został zdefiniowany w momencie zawarcia kontraktu.
W takim podejściu ujawnia się różnica między duchowością i religijnością.
Praktyki religijne bardzo często stanowią oparcie dla osób cierpiących. Jeśli
natomiast jest tak, jak mówisz, to duchowości szukają ludzie spełnieni, a do
religii uciekają się ci, którzy czują się nieszczęśliwi, skrzywdzeni, słabi i chorzy.
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To trafne rozróżnienie. Duchowość i religijność to dwie różne sprawy. Religijność rzeczywiście jest często traktowana jako psychologiczne wsparcie, pociecha czy polisa na życie po życiu. Można powiedzieć, że religia wiele daje i wiele obiecuje. Duchowość wręcz przeciwnie – wszystko zabiera i niczego nie
obiecuje. Droga jest trudna. Przynajmniej na początku. Pozbawia nas fałszywych wyobrażeń o sobie i świecie. A nie jest łatwo przyjąć, że wszystko, co
myślimy, mija się z prawdą.
Na ile klienci przychodzący do coacha są świadomi tej trudności?
Do coachingu przychodzi się z zamówieniem typu: jest dobrze, ale chciałbym,
żeby było jeszcze lepiej. Doświadczony coach powie na to: „Jeśli uważasz, że
może być lepiej, to być może nie jest aż tak dobrze?”. Może się wtedy okazać,
że coachee zmierza w stronę cienia (w rozumieniu Wilbera), czyli niezintegrowanych doświadczeń i potrzeb. Wtedy ujawniają się jego głębsze aspiracje
i potrzeby duchowej samorealizacji. Jak zwykle w coachingu, tak i w tej sprawie
zadaniem coacha nie jest kierowanie klientem, lecz umiejętnie postępowanie za
jego jeszcze nieuświadomionymi i nienazwanymi potrzebami. Jednak takich
klientów nie jest wielu. Najwyżej dziesięć procent moich klientów coachingowych to ludzie, którzy byli gotowi szukać rozwiązań swoich problemów na
drodze duchowej.
Dziesięć procent to niemało.
To całkiem dużo jak na grupę ludzi myślących na ogół w kategoriach realistycznych, materialistycznych i racjonalnych. Te dziesięć procent to ludzie pracujący
w biznesie długo. Ten sposób myślenia zaczął ich hamować w twórczym podejściu do pracy i życia. Gdy klient pyta, co jeszcze może zrobić, by odzyskać
poczucie sensu, misji i kreatywności, to odpowiedź jest z pozoru prosta: „jeśli
chcesz pójść dalej, to musisz zakwestionować wiele już na początku, a potem
wszystko, co na ten temat wiesz i w co wierzysz”.
Postulat takiej radykalnej zmiany jest bardzo mocny. Do tej pory o realizacji
tego rodzaju transformacji można było mówić przede wszystkim w kontekście
oddziaływania systemów religijnych, gdyż jej wprowadzenie domaga się silnej
motywacji o takim właśnie charakterze, która pozwala znaleźć człowiekowi
w sobie odpowiednią determinację.
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W istocie taka przemiana jest naturalną potrzebą wszystkich ludzi. Nie znaczy
to, że wszyscy w jednym momencie jej doświadczają. Jednak każdy, prędzej czy
później, zada sobie pytanie o to, kim tak naprawdę jest, dlaczego się urodził,
o co chodzi w tym życiu. Dlaczego wszędzie, gdziekolwiek się spojrzy, jest tyle
zamieszania, konfliktów, cierpienia? W coachingu te pytania są często zakamuflowane w postaci pytań o misję i sens tego, co robię. Pojawianie się takich
pytań i motywacji do poszukiwania na nie odpowiedzi jest możliwe i zdarza się
ludziom coraz częściej poza kontekstem religijnym.
Stawiane w kontekście duchowym pytanie „kim jestem” nie jest charakterystyczne dla kultury zachodniej. Ono tak często pojawia się w różnych, nie tylko
coachingowych, kontekstach dopiero teraz. Wcześniej nie wydawało się tak
oczywiste.
Może nie było tak wprost werbalizowane, ale w ukryciu jest wszechobecne
w kulturze, religii i filozofii Zachodu i Północy. Gdy Mojżesz zobaczył gorejący
krzew na górze Synaj, pierwszą rzeczą, jaka mu przyszła do głowy, było zadanie
pytania: „Kim jesteś?”84. Przedtem i potem było wielu innych.
To pytanie Mojżesz stawia jednak Bogu, a nie człowiekowi. Zastanawiam się,
czy to pytanie o Boga może w tradycji zachodniej zostać potraktowane na równi
z pytaniem o człowieka.
W istocie Mojżesz zadał to pytanie sobie samemu. Wskazuje na to znamienna
odpowiedź, którą otrzymał: „Jam jest, który jest”. To jest odpowiedź niedualna,
jednocząca wszystko – także Mojżesza z Bogiem. Z tego niedualnego punktu
widzenia, pytając Boga lub o Boga, w istocie pytamy siebie o siebie. Jakiś czas
potem na to samo zwracał uwagę Jezus, mówiąc: „Kto pozna mnie – ten pozna
również mego Ojca”85.
Chrześcijanie uważają jednak, że Chrystus jako Bóg i Człowiek jest kimś niepowtarzalnym i żaden człowiek z pewnością nie mógłby Go zastąpić.

84

Jest to swobodna interpretacja biblijnego fragmentu: „Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto
pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie
zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi:
«JESTEM, KTÓRY JESTEM»” (Wj 3, 13–14).
85
„Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14, 9).
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Lód nie zastąpi wody, ale to nie znaczy, że w istocie lód i woda nie są tym
samym.
Wydaje mi się, że ważnym wyróżnikiem nowej duchowości jest odczytywanie
pism uznawanych w różnych religiach za święte bez zapośredniczenia tradycji.
W takim kontekście duchowość staje się właściwie systemem świeckim.
Święte pisma pisane były dla ludzi, a nie dla kasty kapłanów. Każdy ma prawo
jej badać i interpretować. Najważniejsza jest taka interpretacja, która przekracza
kartezjańską spuściznę. Chodzi o podział życia i świata na widzialny/materialny
i niewidzialny/duchowy. Od tamtego czasu materialnym i widzialnym zajmuje
się nauka, a tym duchowym i niewidzialnym religia. Dzisiaj – pod postacią kryzysu cywilizacji – doświadczamy tego, jak bardzo kłopotliwa i tragiczna
w skutkach jest ta spuścizna i jak pilną sprawą dla przetrwania życia na ziemi
jest przekroczenie narzuconego przez nią, absurdalnego podziału. W obszarze
religii proces ten trwa od tysiącleci pod postacią wglądów całej rzeszy mistyków. W obszarze nauki rozpoczął się ponad sto lat temu od Einsteina i trwa
w formie fizyki i mechaniki kwantowej, która zasypuje przepaść między tym, co
widzialne, i tym, co niewidzialne, tym, co materialne, i tym, co niematerialne.
W tej sytuacji rola powszechnej religijności, nieuwzględniającej i nierozumiejącej przesłania mistyków i fizyków, poważnie ogranicza możliwość dalszej podróży. Dlatego zapewne coraz więcej ludzi swoje duchowe poszukiwania decyduje się prowadzić poza przestrzenią kontrolowaną przez dualistycznie pojmujące świat religie i Kościoły.
Taka duchowość staje się bardzo indywidualnym i osobistym doświadczeniem.
Wynika to stąd, że wybory ludzi poszukujących są teraz bardzo osobiste, co
wiąże się z szeroką ofertą różnorakich metod poszukiwania niedualnej prawdy. Można przechadzać się po tym religijnym supermarkecie i wybierać to, co
w tym momencie naszego życia w jakiś sposób nas pociąga i inspiruje. Prawdą
jest, że można się też w nim zgubić – chodzić bez końca, nie wiedząc, co wybrać. Wielu jest takich poszukiwaczy, oszołomionych i uwiedzionych wielością
możliwości. Wolność bez odpowiedzialności z reguły prowadzi na manowce.
Ale jest też iluzją sądzić, że religia panująca na danym obszarze geograficznym
– na mocy zasiedzenia – może zmonopolizować i próbować zaspokoić zróżnicowane potrzeby duchowe wszystkich mieszkańców danego obszaru.

108

II. Rozmowy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W tym supermarkecie ciągle jednak słychać język religijny.
To prawda. Ale współcześni poszukiwacze wglądu w istotę rzeczy wiedzą, że
wszelkie metafory religijne są tylko wehikułami, których funkcją jest to, by
podróżników dowieść do celu. Są jak łódź, którą przepływamy na drugi brzeg.
Po dobiciu do brzegu nikt rozsądny nie będzie dalej niósł łodzi na głowie ani
ciągnął jej za sobą. Niestety, niedoświadczeni uczniowie, którzy nawet z daleka
nie widzieli jeszcze drugiego brzegu, absolutyzują i bardzo przywiązują się do
swoich wehikułów, metafor i symboli. Tak rodzi się nieszczęście religijnego
dogmatyzmu i fundamentalizmu. Jeśli ktoś zaczyna traktować metafory i symbole ze śmiertelną powagą, czyni swoją religię niebezpieczną iluzją, która
z czasem nieuchronnie doprowadzi do kolejnej absurdalnej wojny z innym fundamentalizmem – o słowa i symbole. Krzyż, gwiazda Dawida, mandala yin-yang, koło dharmy – wszystkie te znaki mówią o tym samym: o jedności
i komplementarności przeciwieństw. Niestety ludzi, którzy tak to widzą, można
spotkać prawie wyłącznie poza przestrzenią tradycyjnych religii. W tym sensie
duchowość staje się coraz bardziej laicka.
Jakie są perspektywy rozwoju coachingu skoncentrowanego na duchowości
w Polsce?
Myślę, że niewielkie. Klasyczny coaching i klasyczny coach nie są do tego powołani. Na świecie pojawiają się ludzie oferujący spiritual coaching, ale w Polsce jeszcze o kimś takim nie słyszałem. Ten rodzaj pracy wymaga od coacha
szczególnych kompetencji. Przede wszystkim gruntownej znajomości różnorodnych technik duchowych poszukiwań, psychicznej dojrzałości i duchowego
wglądu. Coach coachowi nierówny. Ale zważywszy na fakt, że na coaching
trafiać będzie coraz więcej ludzi poszukujących duchowego zrozumienia,
coachowie powinni być coraz lepiej przygotowani do podejmowania tego
wyzwania. Obecnie zaczyna zyskiwać popularność w kręgach biznesowo-coachingowych trening uważności, czyli mindfulness. To ważny krok w nabywaniu przez coachów kompetencji pomocnych w podejmowaniu tematu duchowości.
Na ile taką duchowość można rozumieć jako synonim samorozwoju?
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Duchowość jest najwyższym, końcowym etapem procesu samorozwoju, samorealizacji. Ostatecznie wszystkim ludziom chodzi o odnalezienie swojej prawdziwej tożsamości, przekroczenie egocentryzmu, niezadawanie sobie i innym
cierpienia. Odwoływanie się do Boga nie jest tu koniecznością, choć bywa pomocne. Dlatego tak wielu ludzi niemających religijnych inklinacji ani doświadczeń też używa pojęcia „Bóg”. Lecz przywoływany przez nich Bóg nie jest bogiem osobowym. Jest raczej symbolem transcendencji, niedualnym istnieniem,
upragnionym stanem miłości i współodczuwania, wolności od lęku i od śmierci.
Nazwijmy więc tak rozumianą duchowość duchową samorealizacją.
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DUCHOWOŚĆ I PUSTKA
Rozmowa z Jackiem Prusakiem, SJ

Skąd się bierze rosnące zainteresowanie coachingiem w Polsce?
Coaching pozwala odnaleźć się w zmianie, której obecnie ciągle doświadczamy
i która odbiera nam poczucie stabilności, pozwala też zrozumieć, że to ona
świadczy o wzrastającej jakości życia, a nie pogrążenie w stagnacji. Jeśli ludzie
nie potrafią sobie poradzić ze zmianą, a są w niej zanurzeni, moim zdaniem,
coaching może okazać się pożyteczny. Kiedy człowiek się przyzwyczai, że może pracować i być szczęśliwy tylko w jednej roli, a wszystko wokół pędzi do
przodu, to właśnie coaching pokazuje, że w życiu można znaleźć coś innego, co
przynosi wpisana w nie zmienność i co także daje nam satysfakcję. Wiąże się to
z ważną w coachingu intuicją, że trzeba być twórczym, aby znaleźć w pracy
sens, i ta kreatywność może się przydać także w innych sferach życia.
Jaka jest różnica między psychoterapią o coachingiem?
Profesor Aleksandrowicz uważa, że psychoterapia jest dziedziną medycyny, tym
samym nie służy poznawaniu czy rozwijaniu siebie, tylko redukcji objawów
chorobowych. Według mnie psychoterapia jest i leczeniem, i rozwojem. Uważam, że nie da się oddzielić tych spraw, ponieważ do redukcji objawów potrzebny jest rozwój, a do rozwoju nieraz konieczne jest cierpienie. Jednak ta kwestia
jest bardzo delikatna, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój duchowy – lęk przed cierpieniem, jak i przecenianie go jest regresją. Tak czy inaczej, do psychoterapeuty
przychodzi cierpiący człowiek, w związku z czym trzeba rozpoznać, jakie blokady albo deficyty prowadzą do tego stanu i nie pozwalają z niego wyjść, hamując jego rozwój. Natomiast jeśli ktoś chce osiągać cele i dokonywać zmian,
w punkcie wyjścia musi dysponować pewną równowagą. Dlatego do coacha
przychodzi osoba, która ma poczucie, że nie realizuje wszystkich swoich możliwości, albo chce poznać swoje cele w życiu czy wreszcie pragnie przyjrzeć się
celom, do wprowadzania których nie jest jeszcze gotowa, lecz z których nie
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chce jednak zrezygnować. Coaching jest więc nastawiony na pomoc w zmianie
pewnych struktur poznawczych, które nie pozwalają się człowiekowi rozwinąć,
i znalezieniu takich, które poszerzą ten repertuar. Terapeuta się tym właściwie
nie zajmuje, to jest jedynie ubocznym efektem terapii, a nie jej celem. Do terapeuty też można przyjść dlatego, że człowiek czuje się zablokowany albo pusty
i chciałby coś zmienić w swoim życiu. Jednak nawet w przypadku takiej motywacji terapeuta ma nieco inne nastawienie niż coach, bo szuka odpowiedzi na
pytanie, jakie są źródła obecnego stanu rzeczy, podczas gdy ten ostatni wychodzi od tego, co jest teraz, żeby kreować przyszłość.
Gdyby do mnie przyszła osoba w psychozie, mówiąc, że chce zostać menedżerem, uznałbym to za urojenie i nie stosowałbym narzędzi coachingowych, bo
to mogłoby być dla niej niebezpieczne i nieetyczne z mojej strony. Jeśli ktoś
przyjdzie na terapię, bo czuje się stłamszony przez życie i odbiera to jako osobiste cierpienie, będę pracował z nim terapeutycznie, żeby zrozumieć ból, który
w sobie nosi. Natomiast kiedy ten człowiek w rezultacie terapii zyska poczucie
wolności i dojdzie do wniosku, że coś pozytywnie zmieniło się w jego życiu,
a ponadto będzie w związku z tym oczekiwał ode mnie aktywnej pomocy w projektowaniu życiowych zmian, to wtedy będę mógł mu zaproponować raczej
pracę z coachem niż z terapeutą.
Z jakimi problemami duchowymi Ojciec spotyka się w swojej pracy terapeutycznej?
Łączę dwie funkcje, ponieważ jestem jezuitą i terapeutą, więc do mnie z definicji trafiają osoby z problemami w dziedzinie duchowości. Moim zadaniem nie
jest jednak otwieranie ich na tę rzeczywistość, lecz raczej korygowanie błędnych wyobrażeń z nią związanych. Mam też do czynienia raczej z psychopatologią życia religijnego czy duchowego, bo nierzadko przychodzą do mnie ludzie, którzy są otwarci na duchowość, ale ona pozostaje też dla nich strefą problematyczną, z którą walczą i której nie rozumieją. Pracując jako terapeuta,
nikogo nie nawracam. Nie traktuję też psychoterapii jako środka wiodącego do
wiary albo odwodzącego od niej. Staram się jedynie zrozumieć motywy religijności czy duchowości u człowieka, który do mnie trafił. Nigdy natomiast nie
trafiłem na kogoś, kto przyszedłby ze względu na jakieś pogłębione doświadczenie religijne czy mistyczne albo dlatego, że chciałby zostać świętym i miał
z tym problem.
Czym dla Ojca jest duchowość?
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Przekonaniem, że istnieje rzeczywistość, będąca osobowym Absolutem, większym od człowieka, z którą kiedyś się połączę. Dla mnie jest to jednocześnie
świadomość istnienia zależności od tej rzeczywistości, zależności, którą można
wyrazić religijnie w wierze, że Bóg istnieje, a świat nie ogranicza się tylko do
tego, co jestem w stanie zrozumieć i poznać w sposób racjonalny czy empiryczny. Duchowość jest uczestnictwem w harmonii z tą rzeczywistością i życiem
w niej. Jej ważnym przejawem pozostaje przekonanie, że śmierć nie oznacza
kresu życia i że wrócę tam, skąd przyszedłem. Dla mnie sama świadomość, że
choć umieram, to nie ginę, jest duchowością, zetknięciem z innym wymiarem,
który ja nazywam Bogiem. Duchowość to także przeczucie, bo przecież nie
wiem tego wszystkiego na pewno. Jednak refleksja nad życiem pokazuje, że
takie przeświadczenie i płynąca z niego nadzieja mają sens. Taka postawa pozwala wziąć odpowiedzialność za swoje istnienie i staje się próbą życia w horyzoncie przekraczającym to, co racjonalne. Jest to więc otwarcie na Tajemnicę.
Z doświadczenia duchowości wynika, że tak naprawdę nie mamy kontroli nad
życiem, które jest większe niż my i którego nie możemy tak po prostu przekształcać, jakbyśmy chcieli. Mamy natomiast wolność wyboru postawy wobec
tego, co do nas przychodzi, co jedni nazwą losem, a inni Opatrznością. Czasem
do duchowości prowadzi wejście w doświadczenie pustki.
W tradycji zachodniej rzadko używa się tego pojęcia. Czym jest pustka, o której
Ojciec mówi?
Według Jacques’a Lacana w ludzkie pragnienie jest wpisany brak, wiążący się
z potrzebą zmiany. Doświadczenie pustki pojawia się u człowieka, który dochodzi do przekonania, że szuka w życiu jeszcze czegoś więcej, że to, do czego
doszedł, mu nie wystarcza, a jednocześnie nie wie dokładnie, o co mu tak naprawdę chodzi. Stan takiej pustki ludzie najczęściej opisują negatywnie. Według
mnie jest on nieuniknionym elementem życia, chociaż w psychologii trudno
znaleźć odpowiednie słownictwo, żeby go wyrazić, i łatwo go umieścić w kategoriach psychopatologii przez skojarzenie z depresją i nihilizmem, ale może on
stać się też wehikułem zmiany. Człowiek, który doświadcza pustki, albo od niej
ucieka, albo czuje potrzebę wprowadzenia jakiejś zmiany. Wejście w taki stan
nie musi jeszcze oznaczać doświadczenia duchowego, jest raczej przeżyciem
egzystencjalnych dylematów. Jeśli jednak człowiek się z nim zmierzy, może się
okazać, że pustka nie jest nicością i coś mówi o naturze rzeczywistości. Większość kursów psychoterapeutycznych funkcjonuje według standardów wyznaczonych przez Freuda, zgodnie z którymi dojrzałość oznacza zdolność do miło-
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ści i pracy. Nieco inaczej wygląda to z punktu widzenia psychologii i psychoterapii egzystencjalnej. Według przyjętych tu standardów o dojrzałości możemy
mówić tylko wtedy, kiedy swoją zdolność do miłości i pracy człowiek skonfrontuje z lękiem przed śmiercią i ze świadomością kruchości życia. Dla niektórych
to już jest duchowość, dla mnie raczej przedmiot pracy w terapii egzystencjalnej. Ważne jest jednak to, co zrobimy z tym typowo ludzkim doświadczeniem.
Czasem człowiek zaczyna wtedy szukać czegoś, co nie istnieje albo co wyraża
się w jakiejś świeckiej formie religii czy duchowości. Dlatego pracując z kimś
w takim obszarze, musimy przyjąć etyczną odpowiedzialność za odkrywanie
tego, co się w tym miejscu otwiera i co może prowadzić do sfery duchowej, a to
jest bardzo trudne wyzwanie.
W jaki sposób to doświadczenie może realizować się w coachingu?
Według mnie to doświadczenie wyznacza granicę wszelkiego coachingu, który
został przecież wymyślony do realizacji konkretnych celów, podczas gdy prawdziwa duchowość polega na tym, że w pewnym momencie musimy zacząć tracić, a nie zyskiwać, a przede wszystkim musimy zakwestionować ego. Coaching
właściwie nie ma narzędzi, żeby prowadzić taką pracę. On może być otwarty na
duchowość, jednak trzeba pamiętać o tym, że większość ludzi przychodzących
do coacha chce osiągnąć sukces, natomiast w wymiarze duchowym to pojęcie
nie istnieje. Zresztą kluczowe w coachingu pojęcie potencjału kojarzy się zawsze z ideą rozwoju „ja”, z inwestycją w siebie. Osobiście uważam, że do przestrzeni duchowej nie można wejść, nie ma do niej jakiegoś jednego deszyfrującego klucza, tę rzeczywistość odkrywa się na jej własnych prawach. Dlatego też
ona może objawić się dopiero wtedy, gdy przestajemy stawiać w centrum wydarzeń nasze ego. Tymczasem w coachingu chcemy osiągnąć poziom duchowości
po to, żeby ją móc kontrolować.
Coaching powstał na Zachodzie, w społeczeństwie rywalizacji, więc uczy,
jak być bardziej kreatywnym i przebojowym, co zrobić, by lepiej zarabiać.
Większość ludzi korzystających z coachingu myśli o awansie w pracy, chce
zwiększyć swoją efektywność. Coaching sprowadza się więc do tego, żeby być
bardziej przebojowym, lepiej wypaść w korporacjach, skuteczniej rywalizować
z innymi, którzy myślą podobnie, a czasem nawet manipulować innymi. To
jeszcze nie musi być grzech, ale leży daleko od działań duchowych, dlatego
jestem tak sceptyczny.
Coach szybko może też stać się guru dla swoich klientów, zwłaszcza kiedy
zaczyna zaspokajać własne potrzeby, zamiast realizować ich potencjał. Uwa-
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żam, że praca z duchowością w ramach jakiejś tradycji religijnej daje większe
poczucie bezpieczeństwa. Bo w końcu człowiek musi dojść do duchowej granicy, o której wspomniałem, wyznaczonej przez pytanie, co się ze mną stanie po
śmierci, kiedy moi bliscy mnie pochowają albo spopielą, a ja nic ze sobą nie
zabiorę. Wielu ludzi boi się śmierci, ucieka nawet przed myślą o niej, więc to
może wracać w różnych lękach, które ujawniają się także w sesjach coachingowych. Jeśli ktoś jest refleksyjny, niemożliwe, żeby prędzej czy później z tym się
nie skonfrontował. Zastanawiam się, na czym miałyby polegać kwalifikacje
coacha, który chciałby pracować z tym problemem. Zresztą także w programie
szkoleń dla psychoterapeutów nie ma w Polsce zajęć z zakresu religii i duchowości. Uważam, że jeżeli jakiś terapeuta czy coach chce się tym zajmować dlatego, że sam praktykuje taką czy inną religię, to za mało i może to rodzić szkodliwe nadużycia, zwłaszcza że ludzie są podatni na łatwe rozwiązania trudnych
problemów. Tradycyjnie w chrześcijaństwie taka praca była określana jako kierownictwo duchowe, które opiera się na założeniu, że każdy człowiek ma potrzeby duchowe, a kierownictwo czy towarzyszenie w tej dziedzinie jest pomocą
w ich rozpoznaniu i „zaspokojeniu”. Byłbym ostrożny w szukaniu takiej pomocy w coachingu.
Frazeologia coachingu często zresztą odwołuje się do buddyzmu czy hinduizmu, chociaż niejednokrotnie bardzo upraszcza ich przesłanie. Warto jednak
podkreślić, że we wszystkich tradycjach duchowych Wschodu i Zachodu są
jakoś obecne trzy etapy pogłębiania duchowości: oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie. Przekroczenie kolejnych poziomów dokonuje się nie przez wzmacnianie, tylko ogołacanie ego. Kiedy w coachingu słyszę, że we wszystkich religiach są te same prawdy, które objawiają się w doświadczeniu danym tylko
nielicznym, a my uczestniczymy jedynie w pewnych wyobrażeniach tej rzeczywistości i dlatego większość z nas się myli, to myślę, że tak zaczyna się indoktrynacja. W końcu wszyscy zgadzają się co do tego, że istnieje wymiar duchowy, problem jest tylko z jego interpretacją i ona, przynajmniej moim zdaniem,
nie jest zadaniem ani psychoterapeuty, ani coacha.
Wejście na duchowy poziom doświadczenia nie polega, moim zdaniem, na
szukaniu jakichś nadzwyczajnych przeżyć, które zazwyczaj przychodzą do
człowieka same, tylko na ich integracji, a więc na umiejętności radzenia sobie
z nimi w codziennym życiu. W tym doświadczeniu człowiek pozostaje sam, co
nie oznacza, że jest w nim samotny. Musi podjąć odpowiedzialność za swoje
życie, bo zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że kiedy wpuści tam kogoś nieodpowiedniego, ów ktoś przyniesie własną ideologię, niemającą wiele wspólnego
z duchowością.
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Duchowość stanowi ważny aspekt pracy w psychologii transpersonalnej, do
której coaching także nawiązuje.
Coaching transpersonalny korzysta z przesłanki psychologii transpersonalnej,
w której ważne pozostają dwie tezy. Z jednej strony, w odróżnieniu od psychoterapii skoncentrowanych na przeszłości, w tym freudyzmu, psychologia transpersonalna mówi, że przeszłość nie determinuje życia człowieka, a w każdym
razie nie w tak dużym stopniu. Z drugiej odwołuje się do tego, co zostało
w psychologii na różne sposoby empirycznie dowiedzione, że istnieją niekonwencjonalne stany przejawiania się ego. Wejście na transpersonalny poziom
ludzkiej świadomości wykracza poza tradycyjne opisy psychologii rozwojowej,
jednak trzeba podkreślić, że także te niezwykłe doświadczenia przynależą do
naszej natury i nie muszą być wyrazem łaski. Ta rzeczywistość manifestuje się
w życiu człowieka na przykład wzrostem kreatywności, uświadamianiem sobie
posiadania nieprzeczuwanych do tej pory darów. Nie kwestionuję tego, że tak
się dzieje. Natomiast to jeszcze nie jest duchowość. Freud nie poruszał w ogóle
tych kwestii, chociaż są one wpisane w ludzką naturę, tak jak nie przewidział na
przykład działania łaski. Tymczasem w judaizmie, chrześcijaństwie czy islamie
stany jedności z Absolutem są rozumiane właśnie jako łaska, która nie przychodzi do każdego i nie pojawia się na warunkach człowieka. Psychoterapeuta tego
nurtu mówi, że dolegliwości pacjenta mogą być skutkiem zablokowania transpersonalnej rzeczywistości, że otwarcie na nią zapoczątkowuje głęboką przemianę skorelowaną z odkrywaniem ukrytych wymiarów istnienia. Dlatego też
byłbym powściągliwy wobec tych postulatów, bo w najgorszym wypadku psychologia staje się wówczas religią.
Według psychologów transpersonalnych w trakcie pracy z pacjentem może
uformować się wyższe ego. Jednak moim zdaniem taka praca nie nadaje się na
coaching. Można jednak w coachingu wykorzystać pewne założenia tego nurtu.
Na przykład w transpersonalnym podejściu do coachingu wyróżnia się za Kenem Wilberem dwa poziomy rozwoju świadomości. Pierwszy osiąga się przez
pracę z intuicją i archetypami. Natomiast na drugim poziomie manifestuje się
czysta świadomość, chociaż nie do końca wiadomo, co to znaczy w tym wypadku i na czym miałoby polegać to doświadczenie. O ile wiem, coachowie transpersonalni pracują jedynie na tym pierwszym poziomie, wykorzystując do jego
rozwoju różne techniki pracy z wyobraźnią.
Mimo zastrzeżeń, o których Ojciec mówi, wielu ludzi jest zainteresowanych pracą na poziomie duchowości zarówno w psychoterapii, jak i w procesie coachingowym.
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W wyniku procesów sekularyzacyjnych wyobraźnia religijna obumiera. Ludziom coraz trudniej odnaleźć się w opisie tradycyjnych religii, dlatego szukają
innych metafor, których dostarczają psychoterapia i coaching. Jednak dostarczenie metafor jest czym innym niż wprowadzenie w żywe doświadczenie duchowości. Także religie mogły przetrwać, bo w środku było żywe jądro duchowości. Tak jest i dzisiaj, ale obecnie to się staje coraz bardziej elitarne. Ludzie coraz częściej nie mają podstawowych doświadczeń wspólnotowych i rytualnych,
w których mogliby poczuć, że egzystencja nie ogranicza się do tego, co materialne. Religia coraz częściej kojarzy się dzisiaj z systemem represji albo ograniczeń. Dlatego ludzie szukają gdzie indziej i w konsekwencji pojawia się szeroki
rynek usług.
Paradoks polega na tym, że to jest substytut religii. Tam, gdzie religia obumiera, takie klony będą się tworzyć, ale one nigdy nie zajmą jej miejsca. Im
bardziej ludziom brak poczucia sensu w życiu, tym łatwiej przedstawić im jakąś
ofertę, która ma ten brak zaspokoić. W konsekwencji można się zaangażować
w rozwój osobisty, który tak naprawdę nie jest żadnym rozwojem, ponieważ nie
odwołuje się do żadnego autorytetu poza sobą samym. Pozostaje pytanie, dlaczego ludzie, którzy mają te duchowe potrzeby zaspokajać, przestają być w tej
dziedzinie autorytetami. Więc to jest obustronna odpowiedzialność, gdyż przedstawiciele tradycyjnych religii przestają być wiarygodni.
W Polsce duchowni rzadko korzystają z narzędzi coachingowych w swojej pracy. Najbardziej są z nimi kojarzeni jezuici.
Być może jest to związane z tym, że jezuici mają swoistą „technologię” życia
duchowego. I chyba jako jedyny zakon podkreślamy znaczenie duchowej praktyki, która wymaga określonej aktywności ze strony wierzącego. W tej „technologii” duży nacisk kładzie się na ludzką naturę i jej ograniczenia. Takie podejście może się wydawać bliskie coachingowi. W duchowości jezuickiej pojawia
się na przykład, tak ważna w coachingu, praca z emocjami i wyobraźnią, a ponieważ stoi za tym pewna tradycja i psychologia, myślę, że taka praca jezuickich
duchownych może być bardzo skuteczna. Jednakże w pracy coacha ważne są
przede wszystkim ambicje klienta, natomiast w coachingu jezuickim taką rangę
ma pragnienie, z którym może się wiązać wspomniane już przeze mnie poczucie
pustki. Celem pracy będzie wtedy odnaleziona w niej obecność. W duchowości
jezuickiej praca z pragnieniami nie polega na realizacji ambicji, tylko na tym, do
czego Bóg przyzywa człowieka w tym pragnieniu. Święty Augustyn mówił, że
niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Żeby jednak
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doświadczyć tego wewnętrznego spokoju, trzeba przejść przez to, co literatura
duchowa nazywała śmiercią duchową.
Jakie narzędzia coachingowe przydają się w takiej pracy kierownika duchowego?
Prawdą jest, że coaching uczy wykorzystania różnych strategii zmian. W drodze
do Boga ludziom przeszkadzają ich własne mentalne więzienia, nie wszystkich
jednak trzeba leczyć, czasem wystarczy pokazać im inne możliwości. To pomaga nam zrozumieć, że najczęściej realizujemy w swoim życiu oczekiwania innych. Nawet nasza aspiracja, żeby Bóg był w naszym życiu najważniejszy, może mieć różne kulturowe uwarunkowania. Ja jednak z nikim nie robię formalnego coachingu, kontrakt zawieram tylko jako psychoterapeuta. Natomiast ludzie
przychodzą do mnie jako do zakonnika i zakładają, że jestem takim coachem
duchowym, czyli specjalistą od duchowości, którą sam praktykuję. W takim
sensie można powiedzieć, że uprawiam coaching duchowy, który staje się próbą
wyjaśnienia pewnych pojęć, zobaczenia, w jaki sposób można z tym iść dalej.
Abstrahując od tego, czy ktoś mnie nazwie coachem, czy nie, przychodzi do
mnie, bo uważa, że muszę się trochę znać na rzeczy, której poświęciłem swoje
życie.
Kiedy ktoś mnie pyta, czy może osiągnąć w życiu duchowym sukces, to pozbawiam go tej iluzji. Moim zdaniem życie duchowe polega na rezygnacji
z pewnych rzeczy, na odwadze zaprzestania ciągłego inwestowania w siebie.
Nie chodzi też o to, żebym sam zajął u kogoś miejsce Boga. Niech ten człowiek
odkrywa to, czego Bóg od niego chce. Ja mu pomagam na tej drodze, ale nie
ustalam celów. Mogę mu tylko towarzyszyć, pozostając z boku, biorąc natomiast pod uwagę własną wiedzę i doświadczenie. Mogę mu pomóc, wykorzystując jezuickie metody, czyli pewne ćwiczenia i strategie, po to, żeby mógł znaleźć w swoim życiu Boga. Dlatego formalnie nie nazywałbym tego coachingiem, tylko właśnie towarzyszeniem albo tradycyjnie – kierownictwem duchowym. Być może to jest właśnie coaching jezuicki, ale nie chciałbym mnożyć
bytów. Jednak jeżeli coachingiem jest towarzyszenie komuś w zmianie, to ja
jako duchowny wykorzystuję narzędzia właśnie do takiej pracy.

DROGA DO BARDZIEJ
Rozmowa z Anną Pyrek

Gdzie coaching spotyka się z duchowością?
Dla mnie duchowość jest wymiarem, w którym świadomie lub nieświadomie
funkcjonuje każda osoba. W związku z tym można się do niej odwoływać również w coachingu. Ja właściwie zawsze pracuję w tej perspektywie, jednak nie
zawsze dzielę się tym z moim klientem. Coaching jest czasownikiem, określającym dynamiczne działanie, tworzenie relacji. Duchowość też nie jest statyczna,
stanowi proces docierania do sedna siebie i jest bardziej drogą niż stanem. Dlatego w spotkaniu coachingowym może pojawić się doświadczenie głębi, które
wynika z nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem i poznania siebie. Ten
proces otwiera swoisty skrót do wewnętrznego świata klienta, dzięki któremu
może on zobaczyć siebie, a potem innych nie tylko jako istoty logiczne, ale też
emocjonalne, posiadające wrażliwość społeczną, wreszcie działające na poziomie duchowym. To są jakby kolejne warstwy, których odkrywanie może stanowić ważny element coachingu.
Czasami jednak coach nie stara się wnikać w charakter tych różnych perspektyw, pracuje tylko tak, żeby klient zauważył ich istnienie. Dzięki temu zaczyna on lepiej poznawać swoje podejście do świata, swoje wartości i przyzwyczajenia. Zwłaszcza na początku, kiedy sam jeszcze nie dostrzega wszystkiego
i potrzebuje odzwierciedlenia, które daje mu coach. Trzeba powoli wprowadzić
go w tryby tej pracy, z szacunkiem i bez narzucania czegokolwiek. W chwili,
kiedy coach staje się jego lustrem, klient zaczyna się zbliżać do samego siebie,
doświadczać swojej duchowości. Perspektywa duchowa okazuje się wtedy kolejnym, niezwykle wymagającym sposobem spojrzenia i dla mnie, i dla klienta.
Jej uruchamianie nie zawsze jest potrzebne. Kiedy jednak ktoś sygnalizuje zainteresowanie pracą tego rodzaju, za każdym razem wchodzimy przynajmniej
o jeden poziom głębiej, by w ten sposób systematycznie zbliżać się do sfery
duchowości. Trzeba przy tym pamiętać, że tak rozumiana duchowość nie musi
mieć wiele wspólnego z Bogiem, o jakim mówią różne religie. Religijność może
wspierać duchowość, jednak one nie są tym samym.
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Dla Ciebie jednak duchowość jest bardzo ważna i mocno związana z Twoją
religijnością.
W moim życiu te dwie sfery pozostają sobie bliskie. Staram się zawsze mieć
czas na własny rozwój duchowy. Uważam, że relacja samodoskonalenia jest
bardzo ważna. Jeśli coach dba o stronę duchową, staje się bardziej zrównoważony. Praktykujący coachowie to wiedzą i potrzebują tego, bo zyskują wtedy
poczucie przynależności do czegoś większego i wewnętrzny spokój, a to ma
wielkie znaczenie. Dlatego pracuję nieustannie nad moją postawą duchową –
medytując, zatrzymując się na chwilę przed każdym spotkaniem i szukając duchowej intencji, która jest rodzajem dobro-życzenia dla moich klientów. To
znaczy, że będąc chrześcijanką w swoim sercu, w duszy i w głowie, obdarzam
klienta błogosławieństwem, zanim z nim zacznę pracować. Mam też poczucie
wdzięczności, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu i towarzyszyć drugiemu
człowiekowi w wymiarze, który jest relacyjny, a ostatecznie głęboko duchowy.
Jeśli takie nastawienie zaczyna działać, to każdy dobry coach dostaje feedback,
że jego klient czuje się akceptowany i zauważony, i to uznanie jest dla mnie
również elementem duchowości. Czuję wtedy stan błogosławieństwa, które
wynika z poczucia zjednoczenia. Dla mnie Kościół jest taką właśnie wspólnotą
jedności, ponieważ według II Soboru Watykańskiego tworzą go nie tylko ci,
którzy przynależą do niego instytucjonalnie, ale wszyscy czyniący dobro. Takie
podejście sprawia, że klient staje się moim partnerem, nie muszę go oceniać. To
mi pozwala zachować otwarcie na jego błędy, na inność, na wszystko.
Co w pracy coachingowej jest najważniejsze?
Uważam, że w każdej relacji najważniejsza okazuje się wolna wola, która jest
absolutną świętością, także w duchowości, do tego stopnia, że Pan Bóg dał ludziom całkowitą wolność wyboru, w związku z czym mogą robić różne głupstwa. Wybór relacji z Bogiem jest również owocem wolnej woli. Musimy sami
zadecydować, czy chcemy wybrać Boga i budować z Nim relację. W coachingu
praca z wolną wolą przejawia się właściwie we wszystkim, gdyż istotą tego
procesu jest uwalnianie klienta do podejmowania świadomych i autonomicznych decyzji, ponieważ tylko one prowadzą do nawiązywania trwałych i dobrych relacji. Myślę, że ostatecznym celem coachingu jest właśnie przywrócenie
wolnej woli, żeby klient stał się maksymalnie, na ile to jest możliwe na jego
etapie rozwoju, właścicielem swoich wyborów. Nawet jeśli wtedy uzna, że rzeczywistość daje mu tylko ograniczoną możliwość zmiany, to może zdecydować
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o swoim nastawieniu. W ten sposób dokonuje się upodmiotowienie człowieka,
który przestaje być zależny od świata, społecznych układów, a nawet religii.
Byłam kiedyś atakowana za moje przekonania, ponieważ wielu ludzi religijnych
uważa, że człowiek nie ma wolnej woli i w związku z tym nie może rozeznawać
sam, a więc najważniejsze rzeczy dzieją się poza nim, a coaching jest przejawem egoizmu. Chrześcijaństwo uczy mnie jednak czegoś innego – że to człowiek wybiera i decyduje. On w każdej chwili może się zagubić i to nic nie szkodzi, bo Bóg go i tak znajdzie. A sam fakt szukania, czasami na oślep, a potem
znajdywania swoich talentów, swojego przeznaczenia na Ziemi, jest oparty na
wolnej woli. Takie podejście jest dla mnie bardzo coachingowe.
Mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy klient umie wybierać autonomicznie, oddzielając się od swoich historii rodzinnych, od swoich wzorców
zawodowych, a nawet kulturowych, dociera do takiego miejsca, w którym jest
wolny. Wtedy nie ma już na kogo zrzucić odpowiedzialności za własne życie,
staje się nagi w tej wolności. Doświadczając tego, ludzie starają się czasem
uciekać przed decydowaniem o sobie, bo nie mają się za co schować ani czym
usprawiedliwić. To bardzo trudne przeżycie, dlatego nie przyspieszam tego
procesu. Nawet jak klient wtedy powie: „ja nie umiem wybrać” albo „mój wybór jest ograniczony”, i tak staje wobec jakiegoś sedna swojego człowieczeństwa. Terapeuci mówią, że życie pacjentów jest uwarunkowane ich osobistą
historią, która może ograniczać wolny wybór. Według neurofizjologów determinują nas świat i biologia, więc wolnej woli pozostaje niewiele. Natomiast
zgodnie z założeniami coachingu, nawet jeśli margines rzeczywistego wyboru
jest niewielki, człowiek sam musi szukać, zmagać się i działać w ramach sfery
swojego wpływu, którą może świadomie poszerzać. Nikt, także coach, nie powinien tego robić za niego.
Na ile podejście chrześcijańskie stało się kluczem do Twojego coachingu?
Czasami jestem w paradygmacie chrześcijańskim, a czasami nie, bo wydaje mi
się to nieistotne. Dla mnie bardzo ważny jest fakt, że duchowość chrześcijańska
tworzy się w relacji osobowej. To jest wyjątkowe, bo na przykład buddyzm
poszukuje relacji z bezosobowym Absolutem. Przyjęcie relacyjnej postawy
przynosi różne implikacje. Dzięki temu otwiera się miejsce na kultywowanie
i odkrywanie takiej głębokiej relacji, która wykracza poza jednostkową tożsamość i wchodzi w związki ze światem. Takie podejście pozwala znaleźć duchowy wymiar w każdym momencie spotkania z człowiekiem. To jest ważny aspekt
mojego coachingu. Myślę, że w ten sposób realizuje się również mój rozwój
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duchowy, bo kiedy spotykam się z człowiekiem, rozmawiam z jego najlepszą
stroną, a jednocześnie widzę w nim cząstkę większego dobra, pochodzącą
z najlepszej części wszechświata, dla mnie tożsamej ze Stwórcą, toteż jej odkrycie może prowadzić do spełnienia. Dla mnie to doświadczenie jest czarno-białe.
Jak nie umiem mówić do tego aspektu mojego klienta, nie mogę prowadzić
coachingu. Dlatego szukam zawsze możliwości odnalezienia tej dobrej strony
i w związku z tym oczekuję od każdego, z kim pracuję, zawsze czegoś najlepszego. Częścią skuteczności coachingu jest to, że coach się tego spodziewa
u drugiej osoby. W konsekwencji takiego nastawienia klient bardzo często daje
z siebie właśnie to, co najlepsze. Zaczyna też szukać istoty rzeczy. Uważam to
za bardzo ciekawy element pracy. To jest też część mojego świata duchowego,
bo dzięki temu kontaktowi otwiera się moja relacja z Bogiem. Myślę, że to jest
bardzo chrześcijańskie podejście, ale na pewnym etapie to poszukiwanie głębokiej relacji przestaje mieć znaczenie wyłącznie religijne, staje się ogólnoludzkie.
Zarzucano mi kiedyś, że nie można stawiać człowieka i jego potrzeb w centrum,
że coaching uczy egoizmu. Postrzegam to inaczej – stawianie człowieka w centrum rodzi szacunek do życia, do tego, co się dzieje, i to jest niezależne od
chrześcijaństwa. Pracuję już dwanaście lat w tym zawodzie i codziennie modlę
się, dziękując z wdzięcznością Bogu za to, że mogę się spotykać z ludźmi na tak
głębokim poziomie. Więź z klientem przejawia się tak, że kiedy go spotkam
i zaczynam z nim rozmawiać jego językiem, to wytwarza się między nami porozumienie bez słów. Dzięki temu, kiedy na przykład tworzymy metaforę i ja
zaczynam coś mówić, mój klient się dziwi, skąd mogę wiedzieć o tym, co mu
przed chwilą przyszło do głowy. W moim przypadku taka postawa wynika nie
z uczuciowego, tylko z duchowego podejścia, ponieważ ja nie przejmuję emocji
moich klientów, nie opiekuję się nimi i jestem wobec nich jako coach bardzo
wymagająca.
Jest jeszcze jeden aspekt chrześcijaństwa, który ułatwia mi współpracę
z klientami. Pamiętam o tym, że istnieje Ktoś, kto kocha ich bezwarunkowo,
stworzył ich w jakimś celu i ma dla nich plan. Chce, żeby żyli najlepszym możliwym życiem, zrealizowali pełnię swoich możliwości. Myślę, że coaching jest
jednym ze sposobów odkrycia takiego „Najlepszego Możliwego Scenariusza”,
a ja jestem narzędziem prowadzącym do tej możliwości. Takie podejście daje mi
wiarę w klientów, pozwala mi spojrzeć na nich jak na bohaterów niezależnie od
aktualnej kondycji.
Co jeszcze jest w tej duchowej warstwie? Co trzeba uruchomić, żeby ona pracowała?
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Myślę, że ona nie musi być obecna w każdym coachingu, który może po prostu
mieć konstruktywny wymiar biznesowy czy sprzedażowy. W tym sposobie
pracy jest jednak tyle skutecznego rzemiosła, że kiedy profesjonalnie zastosuje
się nawet najprostsze narzędzia, to one same bardzo dobrze zadziałają. Paradoks
polega na tym, że jak uprawia się wystarczająco dobre rzemiosło, to duchowość
się pojawi. Wprowadzenie takiej relacji oznacza specyficzne zaangażowanie dla
coacha. Dla mnie długo nie było to proste i musiałam intensywnie pracować nad
swoim podejściem. Szukałam równowagi między więzią intelektualno-emocjonalną a biznesowym kontraktem. Coach w jakiś sposób „niesie” swoich klientów w sercu przez cały proces coachingu. Kiedy wychodzę z sesji, natychmiast
zapominam, czego ona dotyczyła, nie mam jej w głowie, nie obarczam się też
emocjami, a jednak zabieram w sobie tę niezwykłą więź, która się wytworzyła.
To jest tak, jakbym cały czas w duchu dobrze życzyła moim klientom. Dlatego
nie mogę pracować z wieloma osobami jednocześnie, ponieważ nie jestem ich
wtedy w stanie pomieścić w moim sercu. Nie wiem zresztą, czy dla moich klientów to jest ważne, ale dla mnie jest.
Co to znaczy, że duchowość, o której mówisz, jest bliższa sercu niż głowie?
Uważam, że jestem bardzo racjonalną, twardo stąpającą po ziemi osobą, ale to
mi nie przeszkadza w odwoływaniu się do serca. Serce to jest zresztą takie trudne pojęcie, które można pomylić z emocjami. Tymczasem ono jest bliższe samej
istocie człowieka. Dlatego spotkanie dwojga ludzi, które dokonuje się w takim
wymiarze, staje się bardzo głębokie, a ja się nigdy nie boję moich klientów,
nawet bardzo utytułowanych. To bardzo ważne, żeby coach uczył się takiego
zachwytu i skutecznie wychodził z własnej sfery oceniania. Wtedy jest dużo
łatwiej, bo skuteczność pracy bierze się właśnie ze spotkania z człowieczeństwem i może to jest właśnie najbardziej duchowe, a jednocześnie na tyle nieuchwytne, że nie do końca wiem, jak to nazwać. Często czuję w czasie pracy,
jakbym cały czas trzymała rękę na sercu drugiej osoby, jednocześnie rozmawiając z jej głową. Zapytałam jednego z moich pierwszych nauczycieli, jaki jest
warunek stania się dobrym coachem, sprawnego funkcjonowania w tym zawodzie. Po chwili zastanowienia powiedział: „Musisz głęboko kochać ludzi”.
Przyznaję mu pełną rację, bo dla mnie właśnie ta praca jest przejawem agape.
Chciałabym tę prawdę przekazywać innym. Kiedy pracuję z klientami, a także
w trakcie szkoleń coachów, staram się przedrzeć przez ich przekonania, uczucia,
i dotrzeć do czegoś, co ma już duchowy wymiar i co oni odbierają jako szalenie
osobiste, jednak duchowość jest taką sferą intymności, która nie kłopocze. Lu-
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dzie, którzy tego doświadczą w relacji z coachem, czują się zauważeni, uczłowieczeni. W pracy na poziomie duchowym właśnie to zostaje dodane do normalnej rzemieślniczej relacji z klientem. Z czasem w taki sposób zaczyna się
traktować wszystkich ludzi.
Co klientowi może dać coaching w dziedzinie jego duchowości?
Po pierwsze, klient może odnaleźć w takim coachingu swoje prawo do bycia
unikalnym, ważnym. Daje mu to poczucie wolności i czystej relacji, nad którą
cały czas pracujemy. Duchowy coaching może też być właściwie nieodczuwalny dla klienta, stanowi tylko podejście coacha. Czasami, gdy klienci sobie tego
życzą, stosuję duchowość jako coachingową perspektywę i wtedy ujmujemy to
w kontrakcie. Zawsze wcześniej się umawiamy, co to znaczy dla klienta, i wówczas ten poziom staje się dodatkowym punktem odniesienia, który przynosi
wiele przy rozwiązywaniu codziennych dylematów. Na początku coachingu nie
wprowadzam jednak duchowości do kontraktu, bo zwykle ta potrzeba pojawia
w trakcie procesu. Na przykład wtedy, gdy klient zaczyna mówić o swojej sytuacji: „Czuję to teraz bardziej” i nie chodzi mu tylko o emocje, ale o głębokie
przeświadczenia dotyczące samych podstaw istnienia jego osoby. Ja wtedy również zaczynam używać języka, którym klient opisuje swoje nowe doświadczenie, żeby on mógł je lepiej zrozumieć. Często w takiej sytuacji wykorzystuję
podejście „dialogowego ja” i w ten sposób oddaję głos tej nowo odkrytej, duchowej części klienta.
Czym jest ta nowo odkrywana duchowość dla twoich klientów? Jak o tym mówią?
Określają to po prostu jako „moje ja” albo „moje głębsze prawdziwe ja”, czasem
nawet „wolne ja”. Osoby wierzące mówią, że to jest ich dusza albo lepsza część,
ta, która ma połączenie z boskością. Mówią wtedy, że wierzą w coś więcej niż
świat zmysłowy i materialny. Zwykle jednak nie dociekam, jak rozumieją te
sprawy. Pytam tylko, na ile są świadomi tego, że pozostają w kontakcie z tą
swoją częścią. Staram się także zobaczyć, kiedy są w stanie wyraźnie ją znaleźć
i wyróżnić. Nie nalegam jednak, żeby klient o tym opowiadał, jedynie sprawdzam, czy ma wewnętrzny punkt odniesienia, żeby mógł z tego potem korzystać.
W jaki sposób możesz to sprawdzić?
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Na przykład w czasie kolejnej sesji mówię, że teraz przyjrzymy się jakiejś nowej sprawie, umieszczając ją w perspektywie duchowej, która wyłoniła się
wcześniej. Czasem do tego trzeba zamknąć oczy, ustalić jakąś wewnętrzną przestrzeń, dotknąć tego miejsca. Klienci kładą na ogół rękę na sercu, zamykają
oczy i mówią: „Z tego miejsca widać więcej”. Duchowość zaczyna się tam,
gdzie otwierają się pytania, które zaczyna sobie stawiać sam klient, bo one bywają ważniejsze od odpowiedzi. Po tym coach poznaje, że otwiera się coś głębszego. Kiedy człowiek, z którym pracuję, dociera do tego etapu, mówi: „Z tego
miejsca mój problem już przestaje się liczyć”. W tej sytuacji bardzo często odpadają emocje, a to doświadczenie całkowicie zmienia jego wcześniejszą postawę. Ludzie zaczynają wtedy inaczej reagować, szukają innych wzorców zachowań. Czasem klienci pytają mnie, jak ja dokonuję wyboru, znajdując się w podobnej sytuacji. Mówię, że medytuję, jeżdżę na odosobnienia, poświęcam dużo
czasu swojej duchowości. Pielęgnuję tę relację, bo inne sfery bardzo łatwo ją
zagłuszają. To stanowi inspirację dla klientów.
Mówisz o tym, że klient w trakcie coachingu wyzbywa się pewnych wzorców
zachowań. A przecież żeby człowiek mógł funkcjonować, musi wypracować jakieś sposoby reagowania i poruszania się w świecie. Skąd wie, że one będą dla
niego lepsze?
Jest wiele rzeczy, które dobrze jest zrelatywizować w procesie coachingowym.
Należą do nich również emocje czy nawyki, którym nie należy się poddawać.
One są jedynie jakimś echem rozwojowym, ale nie powinny być najważniejszym drogowskazem. Jak już mówiłam, chodzi o to, żeby człowiek wybierał
w oparciu o możliwie wolne i świadome decyzje. Ludzie często rezygnują
z wysiłku i walki ze strachu przed konfrontacją. Zazwyczaj przy tym nie rozumieją, z jakiego powodu nie stają w obronie swoich racji, a kiedy sobie to
wreszcie uświadamiają, coaching ma sens. Jeśli nie chcesz czegoś robić, to
przez jakiś czas możesz się w tym nastawieniu utrzymać, ale przyjdzie taki moment, że musisz w końcu wypowiedzieć własne zdanie, czasem się pokłócić.
W coachingu pojawiają się nowe możliwości wyboru zachowań, a niektóre
z nich zaczynają się od sprzeciwu. Wtedy klient, wcześniej w pracy zawsze
wycofany, może na przykład powiedzieć: „Potrzebuję szefa, który by mnie
wspierał, bo źle reaguję na podniesiony głos. Więc decyduję, że nie będę się
dłużej poddawał, kiedy odzywa się do mnie w ten sposób”. Dzięki temu ten
człowiek przestaje być zakładnikiem danej sytuacji, mimo że wcale nie jest to
dla niego wygodne. W wyniku coachingu klient w dalszym ciągu może przede
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wszystkim szukać porozumienia, ale przestaje być niewolnikiem narzuconego
sobie konsensusu czy kompromisu, potrafi sobie poradzić z wewnętrznym kryzysem. Natomiast mrzonką jest przekonanie, że człowiek może wyzwolić się ze
wszystkich swoich zwyczajów i zachowań. Ważne jest jednak, żeby zrozumiał,
kiedy mu one służą, a kiedy zagrażają lub go ograniczają.
Co mogą dać człowiekowi jego duchowe i egzystencjalne kryzysy?
Kryzys jest szansą na spotkanie siebie. W jego obliczu mamy różne wyjścia –
kurczowo trzymać się starego, wycofać się albo poszukać czegoś nowego. Każdy wysiłek zakwestionowania siebie, swoich dotychczasowych ról i przyzwyczajeń, jest bardzo bolesny. Coaching pozwala nam ewoluować, nie czekając na
wielkie kryzysy. Są ludzie, którzy umieją w takiej pracy dotrzeć aż do duchowego dna i przez to na nowo określić się wobec świata. Są i tacy, którzy muszą
nieraz dostać w głowę, żeby coś się w ich życiu wydarzyło i poszło do przodu.
Kiedy człowiek cztery razy zmieni pracę i myśli: „Jestem dobry, a znów mnie
usuwają”, to traktuje innych ludzi jedynie przedmiotowo i w nich szuka przyczyny niepowodzeń, a siebie postrzega jako ofiarę. W trakcie procesu coachingowego może zrozumieć, że sedno zmiany tkwi w nim samym. Doświadczenia
przepracowane z coachem są krokiem do siebie, do środka, do „bardziej”. Właściwie to jest moje główne zadanie. Zawsze też staram się zainstalować klientom „wewnętrznego coacha”. Moją ambicją jest, żeby klient mnie już nie potrzebował, żeby sam nauczył się poddawać refleksji codzienne zdarzenia i skutecznie na nie reagował, zgodnie ze swoimi wartościami i pragnieniami. Podobne praktyki głębokiej refleksji są też obecne w chrześcijaństwie, na przykład
w duchowości ignacjańskiej, i to było dla mnie bardzo ważne odkrycie.
Dzisiaj dużo się mówi o kryzysie religijnym, o sekularyzacji. Odczuwasz to w swojej pracy?
Moi klienci nie są dobrą próbką statystyczną – z coachingu korzysta może jeden
procent ludzkości. Jednak widzę, że zarówno klienci, z którymi pracuję, jak
i młodzież bardzo potrzebuje duchowości, tylko ludzie nie potrafią jej znaleźć
i zastosować, bo nikt ich nie nauczył sięgania po nią. Z mojego punktu widzenia
kryzys religii polega na tym, że widzę wśród ludzi, z którymi się spotykam,
ogromne pragnienie duchowości, a jednocześnie brak jej dostępności. Albo
mamy płytkie newage’owe podejście, albo odbierające indywidualność sekty,
albo tradycyjną obrzędowość, która już dzisiaj nie wystarcza. Ludzie odwołują
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się do wątków duchowych w bajkach czy mitach, sama zresztą też często szukam inspiracji w pracach Josepha Campbella. Według New Age wystarczy, że
się zafascynujesz tym światem i już jesteś duchowy. Takie podejście wiąże się
z pokusą wprowadzenia łatwych ścieżek, które zaznaczają się też w obrzędowości. Większość rytuałów tak działa, że wprowadza nas na poziom, na którym
duchowość staje się dla nas dostępna. One nie są potrzebne żadnemu Bogu,
tylko nam, żebyśmy mogli oddzielić profanum od sacrum. Natomiast newage’owe obrzędy, które dają ludziom dużo radości, nie zawsze prowadzą głębiej. Ludzie szukają w nich wolności, uciekając od poczucia winy. Tymczasem
nauczyłam się od jezuitów, że to chrześcijaństwo jest religią, która może od tego
uwolnić. Dlatego mogę żyć, szukając mądrego, odpowiedzialnego spełnienia,
bez strachu przed karą, za to z wiarą, że mój potencjał czeka na realizację.
Jednak wielu coachów posługuje się newage’owymi narzędziami.
Myślę, że najważniejsze nie są metody, tylko postawa kogoś, kto się nimi posługuje. Kiedy pojawia się zachęta do naprawiania, uzdrawiania życia klienta, to
już nie jest coaching. Ja nie mam złudzeń, że mogę kogoś „naprawić” albo mu
„pomóc”. Jednak wielu coachów myśli, że są w stanie zobaczyć więcej niż osoba, która do nich przychodzi – więc stawiają karty tarota albo opowiadają o jej
czakramach. Tymczasem kiedy opieramy się na takich informacjach, zaczynamy
interpretować świat za kogoś. Taki paradygmat jest zupełnie niecoachingowy.
Sama bardzo dużo pracuję z wizualizacją – pytam klienta, jak widzi swoją sytuację, co w niej czuje, jak ją rozumie. Jednakże w takiej pracy nie mogę do niczego prowadzić, na nic wskazywać. Chcę, żeby klient sam odkrył ważne dla
siebie rzeczy. Dużo też pracuję z przestrzenią, ponieważ narzędzia coachingu
systemowego wykorzystują ten element jako ważne źródło informacji o możliwości zmiany. Podpowiadam więc klientowi, żeby narysował wszystkich graczy
występujących w sytuacji, z którą przychodzi, żeby ich zobaczył i rozpoznał,
jakie miejsca zajmują. Albo żeby ustawił szklanki na stole tak, jakby przedstawiał swój zespół, i potem sam to zinterpretował. Proszę też, żeby sprawdził, jak
czują się członkowie jego teamu na swoich miejscach. Pytam wtedy klienta,
w jaki sposób zaplanowałby teraz swoją przyszłość. Nie stosuję jednak ustawień
hellingerowskich, bo nie umiem wskazać natury tego doświadczenia i nie chcę
wprowadzać w błąd klienta. Nie jestem w żadnym razie osobą prowadzącą innych, wskazującą im drogę, a tym bardziej kimś, kto miałby poczucie duchowej
wyższości. Uwielbiam powiedzonko de Mello: „ja jestem osłem, ty jesteś
osłem”, możemy się różnić jedynie długością uszu. Takie widzenie siebie wśród
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innych jest niezwykle uzdrawiające, budzące zdrowy dystans i pokorę. New Age
daje poczucie satysfakcji z poziomu własnego duchowego rozwoju, a jednocześnie uzależnia od własnych nauczycieli. Tymczasem prawdziwa duchowość
przynosi wolność, choć nie daje łatwych odpowiedzi. Kiedy klient zaczyna się
zastanawiać, jak sobie beze mnie poradzi, to wiem, że coś źle zrobiłam.
Wspomniałaś wcześniej o poczuciu winy. W jaki sposób można z tym pracować
w coachingu?
Poczucie winy może wynikać z przekonania, że ciągle musisz się umniejszać,
albo z fałszywego rozumienia wyrzutów sumienia. W języku hebrajskim pojęcie
pokuty wyraża czasownik oznaczający powrót do domu, a więc do miejsca,
w którym jest bezpiecznie i dobrze. Kiedy to już wiemy, wszystko staje się
prostsze, niż nam się wydaje, i nic więcej nie jest potrzebne. Żeby jednak wrócić, potrzebujesz zrozumienia tego, od czego odszedłeś. Wtedy bardzo przydaje
się błądzenie. Dla mnie bardzo ważna jest świadomość, że mam do niego prawo,
że winy zostały zmazane i wybaczone. Czasem bardzo dużo może kosztować
przyznanie się przed samym sobą do tego, że nie jest się ideałem. A mogę przecież powiedzieć: „Nie tak miało być, wybieram inaczej”. Nie musisz cały czas
cierpieć i płacić ceny wyrzutów sumienia. Grzechy, problemy i tak są skutkiem
poprzednich wyborów, a jak się zadręczasz, wciąż wracasz do błędów przeszłości i to jest jedna z pułapek. Powrót do swojej siły i sprawczości staje się możliwy dzięki sile przebaczenia. Nie zgadzam się, gdy ktoś mówi, że w trakcie
coachingu wszystko da się zmienić. To prawda, można w nim odkrywać swoje
zalety i w wolnej woli działać tak, żeby wreszcie żyć swoim życiem. Nie jest to
jednak sposób na zmianę przeszłości. Mam klientów, którzy mówią: „Gdybym
ja to wiedział 30 lat temu!”. Wtedy zachęcam ich do absolutnej akceptacji przeszłości. Nie wiemy, co by było gdyby. Musimy postępować tak, jakby dziś zaczynało się wszystko od nowa, nawet jeśli to trudne. Jakby to był dzień twojej
zmiany. Najgorszy jest noszony w sobie latami smutek i żal, takie niby uzasadnione niezadowolenie z siebie, umniejszanie siebie i marzenie o perfekcjonizmie, ponieważ one blokują wszelki rozwój. Mamy wolną wolę i możemy wybierać, co zrobimy. To jest taka duchowość, która się nie boi porażek, bo człowiek wie, że będzie błądził. Musiałby być Bogiem, żeby było inaczej. Ja jestem
osłem i ty jesteś osłem, nie warto traktować siebie tak strasznie poważnie. To, że
człowiek błądzi, jest w porządku. Ważne, że szuka.

ROZWOJOWA PUŁAPKA
Rozmowa z Henrykiem Szmidtem

Mówisz, że duchowość może stanowić ważny wymiar w coachingu. Kiedy ona
się pojawia w tym procesie?
Aby o tym porozmawiać, trzeba nadmienić, że dla mnie duchowość nie dotyczy
każdego rodzaju coachingu. Wyróżniam tu trzy poziomy. Praca zaczyna się
wprowadzeniem coachingu narzędziowego, problemowego. Na przykład klient
pyta: „Co mógłbym zrobić, żeby zmienić pracę albo polepszyć komunikację
w rodzinie?”. Ten etap dotyczy bardzo konkretnych, zdefiniowanych problemów, rutynowych działań, które są w miarę proste. Potem przychodzi drugi,
bardziej złożony poziom, który nazywam systemowo-psychologicznym. Zajmujemy się wtedy sprawami takimi jak struktura rodziny czy firmy, mogą pojawić
się także kwestie psychologiczne, na przykład przyglądamy się zachowaniom
klienta w określonych sytuacjach. Wreszcie przychodzi taki moment, kiedy
klient dalej czegoś szuka, chociaż sam już nie wie, o co mu chodzi. Miałem
takiego klienta, z którym przeszliśmy wszystkie etapy. Na początku chciał się
lepiej komunikować ze swoim zespołem, potem przeszliśmy do kwestii jego
kariery osobistej, wreszcie nagle się dowiedział, że jest coś takiego jak rozwój
osobisty i czaszka mu pękła. Ten inżynier myślał, że w świecie wszystko działa
jak jakaś maszyna, a nagle się okazało, że jest taka rzeczywistość, w której
człowiek staje na skraju przepaści i dostaje zawrotu głowy, bo otwiera się przed
nim perspektywa nieskończoności i nie ma granicy tego rozwoju. I złudzeniem
okazuje się przekonanie, że kiedy polepszy swoją komunikację z grupą, to rozwiąże automatycznie wszystkie problemy. To go kompletnie oszołomiło. Nagle
odkrył cały kosmos: medytację, marzenia, sny.
Jest to jednak bardzo niebezpieczny teren coachingowej pracy. Dlatego nie
zgadzam się z tym, że każdemu klientowi należy wstrzykiwać duchowość,
szczególnie jeśli nie ma tu wyraźnego życzenia z jego strony. Nawet gdy istnieje
u niego autentyczne zainteresowanie duchowością, zanim podejmie się ten rodzaj pracy, należy założyć aksamitne rękawiczki i poruszać się bardzo ostrożnie.
Wydaje mi się, że zmierzając do zagadnień bardziej złożonych, najlepiej zaczy-
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nać od rzeczy stosunkowo prostych, co nie znaczy, że mniej poważnych,. Trzeba także pamiętać o tym, że wymagania wobec coacha wzrastają wraz ze stopniem komplikacji podejmowanych problemów. Dla wielu coachów ich praca
wiąże się z wiarą, że jak znajdą właściwe pytanie, to „twój mózg, kliencie, nagle
ci wybuchnie i wszystko już będzie na właściwym miejscu. Jak dotrę do twoich
wątpi i duszy, to każde zamierzenie się zrealizuje i stanie się łatwe”. Tymczasem wchodząc w przestrzeń duchowości, jesteśmy w pewnym procesie i klient
musi tam pobyć, pomęczyć się trochę sam ze sobą, zadać sobie to pytanie naprawdę. Potem spróbować na nie odpowiedzieć dziesięć tysięcy razy, żeby
przebić się przez własne złudzenia, także i te dotyczące duchowości. Musi też
zmierzyć się z pustynią własnego „nie wiem”. Taki proces rozwojowy wymaga
czasu, wysiłku, bycia z drugą osobą w sposób bardziej intymny i pogłębiony.
Co robisz, gdy twój klient odkryje duchowość?
Najpierw łapię się za głowę. Ach, co ja takiego zrobiłem! A serio, ja to lubię.
Zaczynam wtedy zadawać bardzo proste pytania, na przykład „kim jesteś?”.
Pytanie „kim jesteś?” jest być może najtrudniejszym pytaniem.
Samo pytanie jest neutralne, natomiast można udzielać na nie łatwiejszych lub
trudniejszych odpowiedzi. Najłatwiej określić się na przykład tak: „Jestem facetem, mam rodzinę, zarabiam”. Albo: „Jestem osobą, która nigdy nie zrealizowała marzenia o podróży dookoła świata. Na dodatek zawsze mnie wszyscy gnębili
i nigdy nie byłem wystarczająco asertywny, żeby się domagać tego, czego
chciałem”. Ale w pewnym momencie zaczynają się pojawiać zupełnie inne odpowiedzi, na przykład: „Jestem cząsteczką pyłu we wszechświecie, obdarzoną
wolą i świadomością” czy „Mam w sobie iskierkę bożą”. Właśnie wtedy zaczyna się ciekawa praca. Bo co to znaczy, gdy ktoś uważa, że jest jak iskierka boża?
I gdzie on to odczuwa?
Sam zadajesz klientowi pytanie „kim jesteś?”, czy czekasz, aż on sam je sobie
zada?
Jestem tak ukształtowany, że sam zadaję takie pytanie. Nie zawsze jednak można to zrobić. Mam takiego przyjaciela, który jest dla mnie wzorem racjonalności. Kiedyś go zapytałem o jego duchowość, a on ku mojemu zdumieniu od-

Rozwojowa pułapka. Rozmowa z H. Szmidtem

131

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

rzekł, że jest poganinem. Wyjaśnił mi potem, że gdy ma taką potrzebę, to znajduje sobie jakiegoś boga, a kiedy ten przestaje spełniać jego życzenia, to go
zmienia i zaczyna się modlić do innego.
Istnieje więc i taka osobowość, która w ogóle nie ma zmysłu duchowości albo jest on wyjątkowo pragmatyczny i uproszczony. Myślę też, że nie wszyscy
ludzie mają takie same potrzeby i możliwości. Niektórzy są uzdolnieni do muzyki, a inni jej w ogóle nie słyszą. Z duchowością jest podobnie. Są ludzie, którzy nie wyobrażają sobie życia bez podłączenia do „czegoś więcej”, a inni muszą po prostu codziennie kupić sobie jakiś ciuch.
Co się jeszcze dzieje, kiedy pytanie „kim jestem?” zostanie już postawione?
Mogą się dziać różne rzeczy, ponieważ każdy klient reaguje po swojemu. Ja
wtedy na przykład mogę zaproponować wejście w sferę doświadczenia, żeby nie
pozostawać w quasi-świecie, gdzie wszystko jest niedookreślone i polega na
niejasnych emocjach. Dla przeciwwagi proponuję więc bardzo konkretne ćwiczenia. Na przykład mówię: „Usiądź i zobacz, jak wygląda twój świat dla ciebie,
przede wszystkim ten wewnętrzny, ale też zewnętrzny. Pomedytuj”. Pytam o to,
co dana osoba czuje w tym specyficznym wymiarze połączenia z kosmosem czy
też w tym „czymś więcej” niż ona sama i jak to połączenie się odbywa, a dalej –
jaka praktyka się z tym wiąże. Nie domagam się nigdy natychmiastowej odpowiedzi, tylko mówię: „Idź i pobądź trochę w tym stanie, z tym nowym wymiarem i potem porozmawiamy”. To nie ma wiele wspólnego z klasycznym coachingiem, raczej pracujemy tutaj wraz z klientem nad jego procesem rozwojowym,
który nie może być nagły i nie odbywa się za naciśnięciem guzika.
W jaki sposób duchowość łączy się z rozwojem osobistym?
Ja bym nie oddzielał duchowości od perspektywy rozwoju osobistego. Moim
zdaniem większość ludzi operuje tymi pojęciami bez większego zastanowienia
i definiowania. U niektórych wymiar duchowy wprowadza w życie medytacja
albo to, że chodzą do kościoła i tam się modlą. Natomiast innym kojarzy się on
po prostu z życiem zgodnym z ekologią, która może być rozumiana szeroko
jako troska o świat, polegająca na dbaniu o naturę i nieśmieceniu na ulicy albo
używaniu do produkcji własnej elektryczności, wiatraka na dachu domu. Duchowość rozpoczyna się więc wraz z otwarciem perspektywy wykraczającej
poza tradycyjny, systemowy punkt widzenia. Człowiek przestaje wtedy myśleć
o sobie jako o centrum i zaczyna dostrzegać swoją rodzinę, kraj, świat. Wreszcie
znajduje horyzont przemiany wiodącej poza obszar tego, co znane.
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Zdarzyło ci się zasugerować Twojemu klientowi pójście do jakiegoś duchownego?
Wysyłałem moich klientów na różne praktyki, na przykład na odosobnienia
medytacyjne do kongregacji religijnych. Kierowałem też przychodzących do
mnie ludzi na terapię i żeby studiowali różne książki albo wykonywali ćwiczenia fizyczne. Ja jako coach nie jestem dostarczycielem tych różnych rzeczy.
Owszem, niecoachingowe tematy mogą pojawić się w tej pracy, bo coach
w trakcie rozmowy z klientem umieszcza się jak pająk na skrzyżowaniu różnych
ścieżek. Nie oznacza to, że może pracować z każdym tematem. Dlatego nie będę
dla nikogo terapeutą, tak jak nie będę biegał z moim klientem, żeby polepszył
swoją formę fizyczną. Nie będę też w ramach moich sesji coachingowych medytował z klientem. Zdarzały mi się co prawda też i takie sytuacje wspólnych medytacji, ale wtedy już nie byłem coachem, tylko ekspertem w tej dziedzinie,
więc wychodziłem z mojej pierwotnej roli. I nie będę się modlił wraz z moim
klientem, nawet jeżeli ma on taką potrzebę. To jest jedna z różnic istniejących
pomiędzy guru a coachem. Bo guru podejmie się tego zadania.
Kiedyś byłem w Nepalu. Poszliśmy na cmentarz, a tam w jednej z kapliczek
siedział chudy jak śmierć sadhu. Był umalowany na biało, z włosami związanymi na czubku głowy, z przepaską na biodrach i jak mnie zobaczył, to zaczął
się śmiać, pokiwał do mnie ręką i kiedy podszedłem, powiedział łamaną angielszczyzną: „Ty mi dasz pieniądze, a ja cię nauczę mądrości”. A ja się roześmiałem i powiedziałem do niego: „To ty mi daj pieniądze, a ja cię nauczę mądrości”. Wtedy on też się roześmiał i rozstaliśmy się w przyjaźni. Taka jest dokładnie różnica. Jakkolwiek coach inkasuje pieniądze, to jednak nie jest dostarczycielem tego wszystkiego, czego klientowi brakuje. Klient musi zdobyć to
sam albo pójść do kogoś innego.
Myślę, że praca, o której mówisz, jest prawdziwym wyzwaniem dla coacha.
W swojej książce piszesz o znaczeniu utrzymywania przez coacha „umysłu początkującego”, który nie stawia sobie granic. Uważam, że sprostanie temu zadaniu, podobnie jak praca z pytaniem „kim jestem?”, wymaga bardzo silnej
motywacji, może nawet praktyki religijnej.
Odwołanie do koncepcji umysłu początkującego odnosi się nie tyle do doświadczenia, ile do postawy, która jest otwarta i nie zamyka przestrzeni możliwości.
Dlatego przyjmuję wtedy postawę kogoś, kto daje sobie prawo do własnej głupoty, bo kiedy podchodzę do klienta z perspektywy ignoranta, mogę nic nie
wiedzieć. Dzięki temu wydobywam z siebie pokłady naiwności, prawo do pierw-
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szego skojarzenia i popełniania błędów. Mówię: „A co ty mi, kliencie, opowiadasz? Nudzisz mnie”. Tak postępując, coach staje się bardzo bezpośredni i jednocześnie bardzo nieostrożny. Podejmuję jednak ryzyko, mając nadzieję, że
klient jest odpowiedzialny i może to przyjąć. Natomiast jeśli chodzi o rozwój
wewnętrzny, to wiele zależy od tego, kim jest ów coach i co ma do zaproponowania w tej dziedzinie. Bardzo istotne jest także to, kim jest klient, jakiego rodzaju duchowości poszukuje i na jaką głębokość ma ochotę zejść w tym poszukiwaniu. Oczywiście nieobojętna będzie także relacja, na jaką obydwaj mogą się
zdobyć. Jeśli jakiś coach będzie przede wszystkim pragmatyczny, a więc nastawiony na coaching narzędziowy i związane z nim wymierne rezultaty, to bardzo
dobrze. Jednak kiedy przed takim coachem postawimy problem bogatego rozwoju duchowego, jego działania w tej dziedzinie mogą skończyć się fiaskiem,
ponieważ jego doświadczenie nie będzie adekwatne. W tym miejscu pojawia się
zresztą jeszcze inne pytanie: ile osób we współczesnym świecie chce kupić duchowość w różnych wymiarach? A dalej: ile ta duchowość jest warta, kto za to
zapłaci i w jaki sposób? A także pytania: co taki „dostawca” duchowości jest
w stanie w ogóle opowiedzieć o swojej usłudze? Jak będzie ją reklamował? Czy
powie: „Sprzedam wam 4 kilo duchowości” albo „Mogę wam zagwarantować,
że jeżeli będziecie szli moją metodą coachingową, to za rok osiągniecie kontakt
z Bogiem, oświecenie, mistyczne wglądy, wizje wojowników indiańskich”?
Gdyby jakiś coach zgłosił taką ofertę, można by właściwie stwierdzić, że wchodzi on w rolę jakiegoś funkcjonariusza duchowości.
A konkretnie wchodzi w rolę guru, który zresztą, jeśli jest przy zdrowych
zmysłach, też nikomu nie zagwarantuje duchowego spełnienia. Na szczęście
w coachingu jesteśmy w takiej paradoksalnej sytuacji, że zobowiązujemy się
zwykle co do środków, a nie co do rezultatów. Dlatego należy się zastanowić,
do czego się zobowiązuje taki coach, który ma możliwości lub ambicje, albo
i możliwości, i ambicje, aby dostarczać klientowi czegoś w dziedzinie duchowej. Natomiast to jest faktycznie wielkie pytanie – do czego coach może się
w takiej sytuacji tak naprawdę uczciwie zobowiązać?
A do czego może?
Ja mogę się zobowiązać, że razem przyjrzymy się temu problemowi. Na przykład proponuję: „Usiądźmy na tej ławce w parku i wyobraź sobie, kliencie, że
ta, powiedzmy, kaczka, która pływa przed nami, to jest twoja duchowość. Bę-
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dziemy ją razem obserwowali, czy ona pływa na powierzchni, na ile centymetrów nurkuje, czy długo wytrzymuje pod wodą. Jakie ma skrzydła i w ogóle co
ci się z tym wszystkim kojarzy”. Natomiast co do wyników pracy z duchowością – nie mogę zagwarantować klientowi, że on po jakimś czasie przebywania
ze mną stanie się mądrzejszy, głębszy, oświecony, religijny i tak dalej. Z tym
będzie trudniej. Niemniej jednak podobne pytania należy postawić. Umożliwiają
one zastanowienie się nad tym zagadnieniem. Bo kiedy podejmuje się pracę
w tym obszarze, to nie może on być zupełnie nieznaną dziedziną. Coach, który
sam jest nierozwinięty, nie rozwinie klienta. Coach biznesowy powinien coś
wiedzieć na temat języka w biznesie, a coach duchowy powinien przejść jakąś
własną duchową drogę. Jednak bardzo trudno mówić o tym szczegółowo.
Jak pracuję z moim klientem w dziedzinie duchowości, to zadaję mu pytania,
staram się zdefiniować ten problem w taki sam sposób, w jaki pracuję nad
czymkolwiek innym. Ogólna metoda pracy jest więc podobna. Staram się dotrzeć do tego, co klient tak naprawdę rozumie przez duchowość, skąd się bierze
jego potrzeba pracy w tym obszarze. Dobrze jest wyznaczyć zadania w dziedzinie duchowości, na przykład oświecenie za 10 lat albo zostanie świętym za lat
20. Czemu nie? Myślę, że takie zadania należy podejmować, jeżeli klient jest
wystarczająco odważny i coach się nie boi. Jeżeli ktoś chce i ma motywację, to
dlaczego mam nie zapytać: „Jakie etapy wyznaczysz w rozwoju swojej duchowości?”. Klient wtedy na przykład mówi, że na początku chciałby uspokoić
swój umysł albo nawiązać relację ze sferą własnej duchowości. Wtedy go pytam, ile czasu sobie na to daje. Uważam, że w tej pracy bardzo ważne jest przygotowanie coacha.
Kiedyś spotkałem takiego coacha, który mówił, że można prowadzić
coaching biznesu bez znajomości biznesu, co więcej, że kompetencja biznesowa
może wręcz okazać się przeszkodą. Moim zdaniem jednak, żeby coachować
kogoś, kto chce pracować w tej dziedzinie, trzeba coś wiedzieć na temat biznesu, co najmniej dobrze znać specjalistyczne słownictwo. Jeśli klient tłumaczy
coachowi, na czym polega biznes, to właściwie coach powinien mu płacić. Myślę, że te same prawa obowiązują i tutaj. Jeśli coach nie ma żadnej kompetencji
w dziedzinie rozwoju duchowego, to może lepiej, żeby się tym nie zajmował.
Chyba że wychodzimy z założenia, że każdy ma wiedzę na temat wszystkiego
i jest ona nieskończona.
Co w takim razie powoduje zainteresowanie Polaków duchowością w coachingu?
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Polacy tradycyjnie są bardzo zainteresowani tym tematem. Moim zdaniem
w Polsce istnieje taki pogląd, że życie jest niekompletne bez tego wymiaru.
Przynajmniej w porównaniu z Francją, która od czasów rewolucji jest bardzo
racjonalna. Polacy przeciwnie, szukają duchowości, potrzebują tego „czegoś
więcej” i moim zdaniem propozycje, które przychodzą z Zachodu, ich nie satysfakcjonują. Ani merkantylizm amerykański, ani racjonalizm francuski czy konkretny świat niemiecki nie dają nam tego, czego szukamy. Mamy coś, co jest
nasze własne, polskie i poza tym wszystkim. Moim zdaniem w Polsce jest taka
potrzeba, ale jej się nie docenia.
Jednak w publikacjach amerykańskich z dziedziny coachingu jest bardzo dużo
nawiązań do duchowości, często zresztą o rodowodzie newage’owym.
To płynie w mniejszej mierze z amerykańskiego coachingu, a bardziej z amerykańskiego ducha. Tam trzeba mieć jakąś religię i każdy musi chodzić do jakiegoś kościoła, obojętne do jakiego, byleby chodził. Wystarczy spojrzeć na amerykańskiego dolara i jego symbolikę, wykraczającą poza świat materialny, jakkolwiek to Ameryka wyprodukowała materializm duchowy. Niemniej wydaje
mi się, że należy się inspirować Amerykanami, którzy są niesłychanie pragmatyczni i potrafią uporządkować myślenie na różne tematy. Dotyczy to także
problemu samorozwoju czy duchowości. Na przykład Ken Wilber w swoim
projekcie Integral Life Practice przedstawia najprostszą praktykę, jaką możesz
zrobić, żeby się obudzić. Ona może być także rodzajem coachingu. Ta praca
toczy się na czterech poziomach – ciała, umysłu, ducha i cienia. Każdy z tych
wymiarów rozwojowych jest oparty na bardzo prostych ćwiczeniach. W pracy
coachingowej nie można pominąć żadnej z tych sfer. Trudno mi znaleźć inny
równie spójny system, dlatego zdarza mi się pracować zgodnie z tym modelem.
Wspomniałeś, że praca w coachingu duchowości może być niebezpieczna. Co się
dzieje, kiedy ona uruchamia cień?
Praca z cieniem nie należy właściwie do coachingu, ponieważ on odzwierciedla
nieprzepracowane problemy psychiczne. Trzeba więc zapytać, jak głęboko jako
coachowie wchodzimy w cień klienta i czy on nie potrzebuje raczej pracy terapeutycznej. Niektóre rodzaje terapii są przecież przeciwległym biegunem coachingu. Na przykład psychoanaliza bazuje na przeniesieniu, a tego staramy się
absolutnie uniknąć w pracy coachingowej. Przeniesienie polega na tym, że psychoanalityk staje się w trakcie pracy terapeutycznej obiektem, na który pacjent
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przenosi swoje problemy. Jeżeli na przykład zaburzone są jego relacje z matką,
to psychoanalityk staje się podczas sesji „obiektem matką” i w ten sposób przerabia ten węzeł w długotrwałej relacji ze swoim pacjentem. Psychoterapeuta
akceptuje przeniesienie. W procesie coachingowym to nie jest możliwe, bo
w chwili, kiedy ono się pojawia, zanika relacja partnerska, która jest zasadą
pracy coacha. Cień pojawiający się w pracy z klientem może też zupełnie zablokować jego umiejętność przeżywania relacji z drugim człowiekiem, możliwość
realizowania własnych celów, spełnienia zawodowego, seksualnego, każdego.
Jeżeli to wchodzi w grę, to coach musi powiedzieć swojemu klientowi, żeby
poszedł do psychoanalityka albo terapeuty, który w tym się specjalizuje. Czasem
w coachingu mogą się też pojawić inne bardzo skomplikowane problemy, które
z trudnością poddają sie jego narzędziom. Należą do nich poważne zaburzenia
wagi, takie jak anoreksja czy bulimia, a także różnorodne uzależnienia – alkoholizm lub narkomania, albo głęboka depresja, spowodowana utratą bliskiej osoby
czy pracy, i jeszcze inne sytuacje, wymagające odmiennego niż coachingowy
rodzaju interwencji. Ja bym się nie podjął takiej pracy. To są wskazania, żeby
przerwać coaching albo zaproponować równoległe zajęcia terapeutyczne, które
wymagają interwencji innego specjalisty. Coach nie ma do tego narzędzi, a nawet jeśli je ma, to nie może prowadzić jednocześnie terapii i coachingu, bo ten
ostatni nie jest leczeniem.
Gdzie jest granica coachingu duchowości?
Taka granica na drodze duchowej może się pojawić, kiedy klient znajduje jakiegoś mentora duchowości czy guru. Są takie drogi duchowości, w których relacja
z mistrzem jest bardziej partnerska, ale są i takie, które wymagają całkowitego
stopienia się z sacrum i oddania wszystkiego. Zresztą to zależy także od nastawienia osoby, która wkracza na daną drogę. Niektórzy chcą w sposób całkowity
zatracić się w tym procesie. Czytałem taką książkę o Angielce rosyjskiego pochodzenia (Tweedie 1995), która pojechała do Indii w latach pięćdziesiątych
i tam znalazła pewnego sufickiego mistrza, który pokierował jej praktyką, opisaną przez nią jako droga ognia. Jest to absolutnie fascynująca i płomienna
książka o tym, jak ktoś się roztapia w pracy z guru. Oddaje mu wszystkie swoje
pieniądze, całe swoje życie, likwiduje wszystkie swoje sprawy i staje się całkowicie zależny od swojego guru i tego, co on wymyśli. Natomiast w coachingu
granicę stanowi przyjęcie i zachowanie pewnej relacji, określonej przez kontrakt, który zawiera wyszczególnione mierzalne cele. Dobrze by było, żeby
w tym miejscu określić także, czym jest duchowość w tym konkretnym coach-
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ingu. Możemy się na przykład zastanowić, jak mógłby wyglądać kontrakt dotyczący oświecenia. W takim wypadku dobrze by było, żeby i coach był chociaż
trochę oświecony i sam potrafił powiedzieć, gdzie jest jego granica – czego on
podejmuje się w swoim kontrakcie, a czego nie. Coach powinien zostać wtedy
postawiony przez klienta, jeśli ten jest wymagający, a przede wszystkim takich
spotykam, w sytuacji, w której musi się jakoś określić. Na przykład powinien
wyjaśnić, jak rozumie duchowość i czy ma motywację do tego typu pracy albo
jakieś doświadczenie w tej dziedzinie, czy przejawia odpowiednie kompetencje
i wreszcie – czy on sam potrafi w ogóle określić własne granice. Wyobraźmy
sobie teraz człowieka, który chce zostać oświecony i trafia z tym do medytującego od wielu lat, ale nieoświeconego coacha. Co on może zaproponować? Może powiedzieć, że będzie jego partnerem w przejściu przez proces nauki medytacji – przyjmowania odpowiednich pozycji i oddychania. Jednak powinien już
na początku zaznaczyć, że może go doprowadzić tylko do tego momentu, gdzie
sam dotarł, a potem klient musi poszukać kogoś innego. Podobnych granic może
być nawet więcej w tego typu pracy.
Skąd klient ma wiedzieć, że osiągnął w dziedzinie duchowości to, czego szukał?
Jaką rolę pełni w tym procesie doświadczenie sacrum?
Stawiając takie pytanie, trzeba się zastanowić, na ile poruszamy się w sferze
mitów. Starożytni Chińczycy opowiadali, że kiedyś był taki świat, w którym
wszystko było doskonałe. Ludzie żyli w złotej epoce, działali także wówczas
fantastyczni mistrzowie, obdarzeni nieskończoną wiedzą. Potem jednak wszystko się zdegradowało. Nie można już niczego sprawdzić, bo nie ma mistrzów,
młodzi ludzie nie szanują starszych, a wszyscy oddają cześć złotemu cielcowi.
Ta wizja mówi, że kiedyś byli prawdziwi guru, a teraz takich już nie ma. Tymczasem kwestie rozwoju duchowego można sprawdzać w każdych warunkach.
Powiedzmy, że ktoś, kto ma duchowe aspiracje, idzie do jaskini i tam się oddaje
różnym praktykom. Mnie zresztą najbardziej ciekawi nie to, dlaczego ludzie tam
idą, bo powody mogą czasem być banalne i nie do końca duchowe, jak na przykład nieszczęśliwa miłość albo potrzeba dowartościowania. Sam proces treningu
też nie jest dla mnie aż taki ciekawy. Najbardziej interesujące jest to, co dzieje
się potem. Przychodzi przecież taka chwila, kiedy adept musi wyjść z tej jaskini
i wrócić do wioski. Właśnie wtedy odbywa się prawdziwy test. To ludzie z wioski przetestują go i sprawdzą, czy naprawdę się zmienił. Jeżeli oni go uznają za
świętego, wtedy ja też.
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Na ścieżce duchowej człowiek wkracza na teren doświadczeń paradoksalnych.
Co wtedy?
Trzeba wyjść poza paradoksy, które są fałszywą drogą. Trudno mówić o tym
w sposób ogólny, bo każdy coaching jest bardzo specyficzny. Klientowi, który
nie widzi drogi wyjścia, przypominam, że jednak przyszedł do coacha, podjął
więc jakieś działanie. Pytam go wtedy: „Co jeszcze możesz zrobić? A jeśli ty
sam tego nie wiesz, kto w twoim otoczeniu mógłby ci to powiedzieć? O co
mógłbyś go zapytać w twojej sprawie?”. Inteligencja coacha powinna być w tym
wypadku bezlitosna, powinien wówczas pozostawać bez współczucia, bo to nie
jest moment, żeby je okazywać. Kiedy wchodzi się ze swoim klientem w relację
opiekuńczą, to zaczyna hodować w nim wszystkie jego sprzeczności, paradoksy,
dziwne rzeczy i powykręcania, a kiedy ta relacja przybiera partnerską formę –
coach musi powiedzieć bez ogródek, co widzi. Z jego specyficznego, subiektywnego, coachowego punktu widzenia. Bez pretensji do tego, że to jest prawda
absolutna. Dlatego w tej pracy bardzo ważny jest ciągły rozwój samego coacha.
Na Wschodzie przytacza się czasem taką starą metaforę, która mówi, że
osiągnąwszy pewien etap w rozwoju wewnętrznym, człowiek jest w takiej sytuacji jak wąż, który wszedł w rurę z wydrążonego bambusa. W pewnym momencie nie może się już wycofać, a jedyna droga wyjścia prowadzi do przodu. Myślę, że coach buduje podobną sytuację, w której klient nie ma innego wyjścia,
tylko musi iść tam, gdzie zamierzył. Dlatego coach powinien patrzeć na swojego
klienta w sposób w miarę bezlitosny, nie oszczędzać mu trudnych chwil, uświadamiając mu paradoksy, które w sobie nosi, żeby w końcu mógł je przekroczyć.
Jak myślisz, skąd ta potrzeba poszukiwania duchowości u coacha, a nie u księdza, rabina czy lamy?
To jest ciekawe zagadnienie, bo wiem, że na przykład jezuici są bardzo zainteresowani coachingiem. Coaching jako narzędzie wchodzi też do związków buddyjskich. Myślę, że te specyficzne metody są obecnie natychmiast przyswajane
w wielkim konkursie religii i duchowości, w tym swoistym darwinowskim wyścigu całego świata, i w ten sposób dokonuje się proces przenikania się różnych
religii i kultur. Uważam, że coaching jest częścią tej kulturowej przemiany i ma
coś bardzo ciekawego do zaoferowania w procesie wspierania osoby poszukującej swojej ścieżki duchowej. Jak się nad tym zastanowić, to sam nie wiem, czy
tak naprawdę klient poszukuje u coacha właśnie duchowości. Jeśli wyobrazimy
sobie duchowość jako wyspecjalizowaną dziedzinę, w której nasz klient chce się
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doskonalić, to rola coacha nie polega na dostarczeniu mu aparatu i metod właściwych duchowości. Do tego potrzeba eksperta. Właśnie księdza, rabina czy
lamy – jeśli uważamy, że to oni są ekspertami od spraw duchowych. Tak na
marginesie mogę jednak powiedzieć, opierając się na moim własnym poszukiwaniu, że często ci „eksperci” okazują się specjalistami od czegoś zupełnie innego, znacznie bardziej materialnego. Dlatego i w tym przypadku trudno
o prawdziwego fachowca. W tej sytuacji coach może dostarczyć metody polegającej na wspólnym poszukiwaniu odpowiedzi, ustaleniu kryteriów sprawdzania
wiarygodności księdza czy lamy i w końcu na ukierunkowywaniu myślenia
w stronę ducha. W tym miejscu chciałbym też się odwołać do znaczeń angielskiego słowa coach. Uważam, że trafnym tłumaczeniem na język polski jest
„trener osobisty”, czyli ktoś, kto wyzwala w nas najlepsze cechy i pomaga
w osiągnięciu sukcesu. Trener biegacza nie pobiegnie za niego na bieżni, jednakże powinien mieć dość dobre, teoretyczne i praktyczne pojęcie, jak to jest
z tym bieganiem. Guru ekspert od duchowości jest z założenia lepszy w tej dziedzinie od swojego adepta. Można wyobrazić sobie kogoś, kto sam od A do Z
zbuduje własny dom. Jednakże w większości przypadków wymaga to dość
skomplikowanych kompetencji. Potrzeba hydraulika, elektryka, murarza, architekta, koordynatora i tym podobnych. Tak samo w rozwoju duchowym możemy
potrzebować terapeuty, szczególnie jeśli mamy jakieś ukryte traumy, a dalej
mentora, coacha, trenera sportowego, osobistego doradcy, wreszcie rabina, księdza czy lamy. Ta tradycja usług w szeroko pojętej dziedzinie rozwojowej jest
znacznie lepiej zakorzeniona w krajach anglosaksońskich. W Polsce mamy jeszcze z tym kłopoty. Może jest to charakterystyka związana z opóźnieniem cywilizacyjnym? W Chinach jest podobnie – tam posiadanie coacha czy terapeuty
bywa dość wstydliwym tematem i świadczy o „słabości”.
W jaki sposób coach może sprawdzić swoje predyspozycje do pracy z duchowością?
Jestem apostołem superwizji. Propaguję ją, ale w dalszym ciągu widzę, że potrzeba tu jeszcze ogromniej pracy. Spotykam różnych coachów, którzy mówią,
że tym, na czym najbardziej skorzystali, są superwizje. Jednakże po szkoleniu
coachowie często znikają i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Wielu odchodzi
i nie kultywuje tego zawodu. Bo żeby być dobrym coachem, trzeba umieć się
sprzedawać, a to potrafi niewielu i tak naprawdę nikt tego nie uczy, albo uczy
niewielu. Są jednak i tacy coachowie, którzy pracują w tym zawodzie, a jednak
prawie wcale nie korzystają z superwizji, wolą wszystko robić sami i nierzadko
stają się guru.
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Niegdyś w polskiej terapii funkcjonowały osoby występujące w roli superterapeutów, które zakładały i prowadziły szkoły, stosując czasem bardzo kontrowersyjne narzędzia i nie mając przy tym jakiejkolwiek certyfikacji ani żadnego szkolenia, a nawet bez przejścia własnej terapii. Tacy ludzie weszli w role
mistrzów, którzy już wszystko wiedzą i nic nie muszą, nie chcą się też wystawiać na opinie swoich kolegów po fachu i poddawać ich weryfikacji.
Teraz to się powtarza w coachingu, prowadzonym nieraz przez ludzi bez
żadnych certyfikacji czy odpowiednich szkoleń. Wystarczy im silna motywacja,
trochę wiadomości technicznych i przekonanie o własnej wartości. Taka siła
przebicia bardzo się zresztą przydaje na rynku. Jak mówię klientowi, że nie
mam monopolu na prawdę absolutną, to on myśli: „Czy ten coach przyszedł,
żeby mi sprzedawać swoje wątpliwości? Potrzebuję kogoś, kto da mi gwarancję”. W sytuacji, kiedy każdy rozsądny człowiek jest przepełniony wątpliwościami jak akwarium wodą, coaching ma sprzedawać pewność, co oczywiście
nie zawsze jest możliwe. Ta złożona sytuacja stawia coachowi bardzo wysokie
wymagania, dlatego dobrze, żeby zostawał w kontakcie ze swoim superwizorem. Tam sprawdzi swoje predyspozycje i jest to teren jego własnego rozwoju
zawodowego.
Określasz coacha, używając dość ambiwalentnych metafor. W naszej rozmowie
nazwałeś go pająkiem, w swojej książce porównałeś go do kapitana Haka. Jakby
coach nie był bohaterem jednoznacznie pozytywnym.
Czy coach jest bohaterem naszych czasów, który niczym doktor House coś powie, zada jakieś magiczne pytanie, by „problem” klienta rozpuścił się jak śnieg
na wiosnę? A w końcowej scenie wszyscy śmieją się radośnie i pozdrawiają
widza. Może tak dzieje się w telewizji. Natomiast coach, jeżeli dobrze wykonuje
swoja robotę, tworzy pewną pułapkę rozwojową. Nie tylko mówi: „Kliencie,
jesteś wspaniały, silny, mądry. To, co robisz, jest fajne”. Nie tylko daje mu
wzmocnienia i stawia pytania. On pokazuje mu też jego ograniczenia: „Powiedziałeś mi, że chcesz wyruszyć w podróż na Marsa, ale siedzisz teraz na krześle
i mówisz, że nic ci się nie chce. To jak to jest?”. To sprowadza klienta do jego
własnych sprzeczności i wtedy można go zapytać, o co tak naprawdę mu chodzi.
Klient wtedy mówi: „Nie mam żadnej energii”. „A gdybyś miał tę energię –
pyta coach – to co byś teraz zrobił?”. Coach tka więc taką misterną sieć, w którą
klient wpada i musi się z niej jakoś wydostać, jeśli chce się rozwijać.
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To, co mówisz, jest bardzo ciekawe, zwłaszcza że możemy obecnie obserwować
istotną przemianę idei bohatera kulturowego czy mitycznego, który staje się
znacznie bardziej niejednoznaczny, niż był niegdyś, i ta ambiwalencja, rozmaite
wątpliwości, stają się jego siłą. W tym, co mówisz o pracy coacha, widzę wyraźną analogię do tej przemiany.
Na tym polega człowieczeństwo. Jednoznaczny Conan Barbarzyńca machał
maczugą i mówił: „Prawda jest tu, a ja wam ją wskażę! Zagrabimy klejnoty
i kobiety!”86. Natomiast w tej chwili bohater działa według trochę innej definicji
inteligencji sprawczej, która mówi, że jej świadectwem jest umiejętność patrzenia na sprawy z różnych punktów widzenia. Ostatnio w dyskusji prowadzonej na
Facebooku spotkałem młodą osobę – coacha, który twierdził, że świat to biznes,
czyli wyłącznie pieniądze i nic więcej. Prawdą jest, że jeżeli patrzymy na rzeczywistość wyłącznie pod kątem pieniędzy, to one stają się najważniejsze, ale
takie podejście pozbawia człowieka istotnej wartości. Bowiem świat można
także widzieć jako przemiany chemiczne albo miłość czy współzawodnictwo.
Są tysiące możliwych sposobów. Wydaje mi się, że sztuka polega na tym, żeby
ten wycinek rzeczywistości, który w danej chwili jest przedmiotem naszego
skupienia, zobaczyć z możliwie najszerszej perspektywy, z wielu punktów widzenia. Żeby zatoczyć krąg wokół tego punktu. Dopiero wtedy wyłania się pełnia relacji i możliwości, a sprzeczność okazuje się wielkim bogactwem, dużo
większym niż pieniądze.

86
Cytowany tekst brzmi: „Conan, what is best in life? – To crush your enemies, see
them driven before you... and to hear the lamentation of their women!”. [Online], https://
www.youtube.com/watch?v=h1V7fi5IqYw [dostęp: 15.10.2013] (przypis i podkreślenia H. S.).
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SZTUKA LATANIA
Rozmowa z Joanną Zawadą-Kubik

Czym dla Ciebie jest duchowość w coachingu?
Duchowość w coachingu jest związana z duchowością coacha i to są dwie sfery,
które się bardzo mocno przenikają. Tak w każdym razie wynika z analizy moich
przypadków. Mam też taką intuicję, że osobista postawa i poszukiwania wpływają na przebieg coachingu i nieraz zadaję sobie pytanie, czy moja praca wynika z mojej duchowości, czy jest to po prostu efekt działania narzędzi coachingowych. Sama obecnie ciągle poszukuję. Wprawdzie medytacja, którą praktykuję, jest chrześcijańska, bo to jest mi najbliższe, jednak sama jeszcze nie wiem,
do jakiego systemu religijnego należę. I to z pewnością wywiera wpływ na mój
wybór narzędzi czy metod. Natomiast gdzieś w głębi duszy myślę, że religia nie
ma znaczenia, ona jest tylko pewną ścieżką, która pomaga praktykować, dzięki
czemu człowiek się nie rozprasza. Natomiast w kwestii poznania Boga ona ma
dla mnie coraz mniejsze znaczenie. Wierzę w umysł, wyższą inteligencję, w to,
co niektórzy nazywają Bogiem. Według mnie wejście w sferę duchowości oznacza właśnie umiejętność „podłączenia się” człowieka do tej siły. Mam przy tym
takie założenie, że wszystko na świecie dzieje się w dobrej intencji i jest dobre.
To przekonanie wiąże się z przeczuciem, że istnieje jakiś wyższy zamysł dla
świata. Wynika stąd, że w tym, czego doświadczamy, co przydarza się nam,
a nie komuś innemu, jest ukryty jakiś sens. Często też o to pytam, przeprowadzając coaching: „Dlaczego to się dzieje właśnie tobie?”. Takie postawienie
sprawy przeszkadza w ucieczce klienta od tematu, pozwala mu zastanowić się,
co jest dla niego ważne, czego dzięki takiemu splotowi okoliczności może się
nauczyć i wreszcie – kto chce go tego nauczyć.
Dzięki praktykowaniu duchowości możesz być pełniej z drugim człowiekiem, bardziej go czuć, czytać go na głębszym poziomie, a przez to lepiej zrozumieć, kim on jest. Doświadczenie uważności i koncentracji – to pierwszy
aspekt duchowości w coachingu. Drugi to już konkretna praca na poziomie duchowym, przede wszystkim z ludźmi, którzy są otwarci na ten obszar i chcą się
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do niego zbliżyć. Trzeba tam postępować bardzo ostrożnie. Myślę, że takie działanie można pomylić z rolą guru, a coach nie powinien nim być. Być może mentor mógłby spełniać taką funkcję. Ja swoją rolę widzę raczej jako umiejętność
pokazania klientowi niespodziewanych, głębokich możliwości, które w sobie
nosi, słuchania go w taki sposób, by czuł się zaakceptowany, bycia dla niego
lustrem, żeby mógł w nim zobaczyć siebie, a więc także swoją duchowość.
Z tym wiąże się pomoc klientowi w nazwaniu jego samego i tego, co go otacza.
Nie chodzi w tym o to, żeby klient nagle odkrył, jak jest, tylko żeby przekonał
się, co nowego wyłania się dla niego w świecie, jaka jest jego rola w tym, co się
dzieje. Praca z taką wizją stanowi przekroczenie poziomu tożsamości.
Jaka jeszcze jest różnica między duchowością i religią?
Religię i duchowość łączy to, że nie polegają jedynie na wyobrażaniu sobie
pożądanych sytuacji, ale na rzeczywistej przemianie wewnętrznej. Jest jednak
między nimi bardzo wiele różnic. Religia jest związana z rytuałem, z pewną
gotową formą, z obecnością duchowego guru, takiego jak na przykład Jezus,
a także ze sztywnymi zasadami, przekonaniami, z określonym światopoglądem.
Wszystkie te elementy tworzą całościowy zbiór poglądów i punktów widzenia,
w ramach którego ludzie też mogą praktykować pewną określoną duchowość.
Muszę przyznać, że religia mnie specjalnie nie obchodzi, ale duchowość bardzo.
Duchowość jest dla mnie sferą wolności. Mogą ją praktykować ludzie niezwiązani z żadną religią, szukający oderwania od świata, bycia w tu i teraz. Myślę,
że prości święci nie muszą należeć do żadnej religii. Nazywam tak ludzi, którzy
widzą świat w szczególny, właśnie duchowy sposób. Pozwala im to dostrzec, że
wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i że tym wyjątkowym łącznikiem jest duch.
Niektórzy nazywają go Bogiem, a inni nie, ale czują, że istnieje niezależna
i wszechogarniająca siła, której można doświadczyć i z której można korzystać.
W religiach najbardziej fascynują mnie mistycy. Oni niezależnie od tego, co
wyznają, widzą Boga zawsze w podobny sposób. Myślę, że w mistycyzmie
pojawia się duchowość, a w religii niekoniecznie. Nie znam zresztą literatury
religijnej, lubię jednak czytać mistyków, ponieważ oni mówią o swoich doświadczeniach, a duchowość jest dla mnie przede wszystkim doświadczeniem.
Podobno Einstein też był mistykiem. On widział świat jako całość i siebie jako
część tej całości. Otwartość na tego rodzaju doświadczenia jest dla mnie bardzo
ważna. Poza tym coaching i religia nie idą ze sobą w parze, chociaż myślę, że
można też w nich znaleźć podobne cele i dążenia. Na przykład w coachingu
dzięki wprowadzeniu doświadczeń duchowych możesz nauczyć się lepiej słu-
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chać, a to ma niebagatelne znaczenie także dla ludzi religijnych. Oczywiście
można coachować księży i osoby duchowne i wcale to nie musi dotyczyć kwestii duchowych.
Co sądzisz o związkach duchowości obecnej w coachingu z New Age?
Najbardziej w duchu New Age pozostaje soul coaching. Nie mogę jednak wypowiadać się na ten temat szerzej. Sama uczestniczyłam tylko w jednym takim
spotkaniu, więc moja wiedza na ten temat jest dość wąska. Wydaje mi się jednak, że z duchowością jako taką ma on niewiele wspólnego. O ile wiem, narzędzia tam wykorzystywane opierają się przede wszystkim na wizualizacjach.
Uważam jednak, że religia jest czymś więcej niż tylko pracą z takimi wyobrażeniami. Moim zdaniem, New Age był propozycją zbyt łatwej duchowości, którą
można sobie dowolnie wybierać. Tymczasem mi, także w coachingu, chodzi
o duchowość głębszą, rozwojową, do której nie jest łatwo się dopasować. Dlatego pierwszą reakcją na odkrycie działania Boga w naszym życiu może być odrzucenie albo zracjonalizowanie tego faktu, prowokowane przez wewnętrznego
sabotażystę. Kiedy tak się dzieje, już wiesz, że jesteś na ważnej drodze. Myślę,
że prawdziwy rozwój duchowy jest zawsze związany z jakimś wysiłkiem wewnętrznym, podobnie jak medytacja, będąca skupieniem na jednej rzeczy. Pytania, które pochodzą z obszaru duchowego, mogą być bardzo niewygodne, ale
dopiero wtedy prowadzą nas gdzieś dalej.
Gdzie szukasz inspiracji dla własnej duchowości?
Czytam wiele książek. Są wśród nich na przykład tytuły Deepaka Chopry. Niezwykle cenię Eckharta Tollego, który według mnie jest doskonałym obserwatorem, działającym jak lustro. To nie jest żaden wielki mówca ani szaman, ale
bardzo prosty człowiek, a przecież na jego spotkaniach panuje atmosfera niezwykłego wyciszenia. Interesuję się też Wilberem, który często nawiązuje do
duchowości. Inspirują mnie książki Carolyn Myss. Ta autorka wywodzi się
wprawdzie z New Age i interpretuje różne rzeczy w takim właśnie duchu, ale
jest tego świadoma i o tym mówi. Ona ma własny styl pracy z self, z archetypami. Jedna z jej książek nosi tytuł Życie jako święty kontrakt. Zostały do niej
dołączone karty archetypów, których jest znacznie więcej niż u Junga. Myślę, że
te wyobrażenia mogą mocno oddziaływać na poziomie duchowości. Myss zakłada, że zanim człowiek się rodzi, jego dusza zawiera swoisty kontrakt z duszami innych ludzi. To wyznacza perspektywę przyszłych wydarzeń, a także
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możliwości rozwoju w określonych obszarach. Nie możemy wycofać się z tego
kontraktu, musimy go jakoś zakończyć, rozwiązać. To domknięcie jest bardzo
ważne, bo jeśli tego nie zrobimy na etapie swojego ziemskiego życia, przyjdzie
potem kolejny, obciążony znacznie większymi konsekwencjami. Pewne sytuacje
będą nam się ciągle przydarzały, jeśli ich nie zaakceptujemy, nie weźmiemy za
swoje. Kluczem do zrozumienia naszych uwarunkowań jest według Myss wejście w świat archetypów. One pomagają sprawdzić, jak w pewnych obszarach
powielamy ciągle te same schematy, nie mogąc z nich wyjść. Każdy archetyp
ma zawsze plus i minus, każdy możemy transformować. Jeśli jest jakaś negatywna energia skumulowana w człowieku, to możemy pomóc mu odnaleźć jej
pozytywne oddziaływanie i wtedy ona ma tę samą siłę, tylko inny biegun. Żeby
tak pracować, trzeba zmienić zwykły rytm coachingowy. Tak naprawdę są jednak potrzebne przynajmniej dwa dni, żeby z klientem przepracować jego uwarunkowania i żeby nic nie umknęło. To jest głęboki proces, lepiej więc go nie
przerywać.
Do czego może klienta doprowadzić doświadczenie duchowości?
Doświadczenie duchowości prowadzi do transformacji, do głębokiej zmiany. Bo
bycie ze swoim własnym duchem pozwala na odkrywanie w nim czegoś większego, źródła jego mądrości, być może Boga. Takie poszukiwanie może być
bardzo ważne dla coachingu, gdzie bezpośrednio dotyka się przepływu energii,
tego, co się dzieje. Ja sama uważam, że Bóg jest energią, a więc moja duchowość jest właśnie doświadczeniem oddziaływania tego pola energii. Pytania,
które przynosi przeżycie takiej sytuacji, mają charakter kwantowy, bo duchowość nie jest linearna. To jest ten moment, w którym doświadczasz czegoś wyjątkowego i wiesz, że tego doświadczasz. W coachingu też zdarzają się takie
chwile, spotkania czegoś szczególnego, olśnienia, w których człowiek czuje
narastającą transformację wewnątrz siebie, ponieważ coś się w nim stało, coś się
zmieniło, zdał sobie z czegoś sprawę.
To może być transformacja na różnych poziomach. Prowokuje ją jakaś wyjściowa energia, którą może na przykład być wyrazista emocja, specyficzny stan
umysłu. Transformacja jest skorzystaniem z tej energii, nadaniem jej innego
kierunku, bo tak jak w pracy z archetypami, nie chodzi o to, żeby zniszczyć jej
potencjał, tylko żeby dokonać w niej zwrotu, znaleźć jej lepszą stronę. Taka praca
często ma charakter emocjonalny. Duchowość pojawia się w tym doświadczeniu, kiedy wiąże się ono z przeżywaniem wewnętrznej błogości i z czymś, co cię
obezwładnia, a jednocześnie staje się trudne do opisania. Jest to rodzaj łaski,
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niecodziennego doświadczenia, które zdarza się wyjątkowo i rzadko. Osiągnięciu tego stanu sprzyja medytacja, która wprowadza w stan uważności, kiedy
postrzega się świat w inny sposób. Może są tacy ludzie, którzy mają naturalny
dar medytowania, jak na przykład Jezus, większość jednak doświadcza tego
sporadycznie. Czasem, kiedy medytuję, czuję dotknięcie takiego niezwykłego
doświadczenia. Bywam jednak również całkowicie zamknięta na duchowość,
pochłonięta przez reality w sensie mindellowskim.
Jak praca z duchowością przekłada się na coaching? Czy masz jakieś stałe narzędzia, z których korzystasz?
Nie stosuję na tę okoliczność jakichś stałych narzędzi, chociaż najbliższy tej
sferze jest coaching transformacyjny, w którym istotne stają się pytania o cel,
o tożsamość, bo one bardzo często mają wymiar duchowy. Wspomniałam już,
że dążenie do duchowości pojawia się także jako wynik takiej pracy z klientem,
która pozwala mu odkryć, że istnieje coś więcej niż on sam, że to nim kieruje, że
on może z tym pozostawać w relacji. Wiąże się to z zadawaniem pytań o to, co
wnoszę do świata, co jest moim talentem, moim darem, nazywanym czasem
darem od Boga. Wtedy coaching prowokuje klienta do poszukiwania tego, co
może mieć na niego wpływ, czemu on może się poddać albo czego musi posłuchać, żeby się dłużej nie męczyć. To prowadzi do kolejnych pytań, na przykład:
„Jaka wola jest inna niż moja?”, a potem: „Co mi da to odkrycie?”. Praca
w takim kluczu jest zaproszeniem klienta do doświadczenia obecności tej nieznanej przestrzeni, która otwiera się trochę poza, trochę obok świata. Dzieje się
to jednak w inny sposób niż na przykład w ramach nauki medytacji, bo też
w tym wypadku chodzi o coś innego. Jednak doświadczenie coachingowe przychodzi niezależnie od oddziaływania systemu religijnego, a medytacja z reguły
pozostaje w sposób mniej lub bardziej wyraźny związana z jakąś religią.
Coaching jako pewien proces pozwala odkryć, że inny wymiar w ogóle jest, że
człowiek, jeśli zechce, może w nim uczestniczyć, szukając innej energii, głębi.
Dużo ludzi potrzebuje takiego doświadczenia i takiej ścieżki w coachingu?
Na przykład w biznesie?
Nie spotkałam, a może nie szukałam, coachingu wyłącznie duchowego i tego, co
robię, też tak nie nazywam. Na razie nie mam takiej niszy. Ale są takie osoby,
które ewidentnie chcą pracować głębiej i ich wiara w to, że ktoś patrzy na nich
z wyższej perspektywy, pociąga coaching dalej, pomaga im wyjść z pudełka.
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W biznesie bywają bardzo uduchowieni ludzie. Ja nie dzielę moich klientów na
tych biznesowych i niebiznesowych, raczej patrzę na to, z jakim człowiekiem
pracuję, jakie są jego potrzeby. Oczywiście w biznesie muszą pojawić się pewne
konkretne cele, podczas gdy w życiu są one bardziej miękkie. Pytania odnoszące
się do duchowości w coachingu biznesowym nie muszą też wiązać się bezpośrednio z zamierzonym rezultatem, nie prowadzą wyłącznie do osiągnięcia konkretnego celu. One go raczej przekraczają i dlatego pozwalają zrozumieć klientowi, co tak naprawdę wpływa na ten cel, który chce on osiągnąć, i jakie to ma
w jego życiu znaczenie, a także jaki proces uruchamiają prowadzone przez niego działania, ku czemu prowadzą. Jeśli ktoś ma trudną sytuację w pracy, skomplikowaną relację z kimś innym, to takie pytania, jak na przykład: „Dlaczego
właśnie on znalazł się na twojej drodze?”, spełniają naprawdę niezwykłą funkcję.
Wspomniałaś wcześniej o przekroczeniu tożsamości. Czego człowiek dowiaduje
się o samym sobie, odkrywając tę nieznaną przestrzeń, o której mówisz, dotykając innej energii?
Dzięki temu człowiek może zaakceptować samego siebie. W swojej pracy używam bezpośrednich odniesień do sfery duchowości tylko wtedy, kiedy wiem, że
ktoś jest wierzący i praktykujący, czasem cytuję wtedy Biblię, na przykład słowa „kochaj bliźniego swego jak siebie samego” (por. Mt 22, 39). Praca nad
takim cytatem może przeciągnąć się na cały coaching. Bo bardzo często ludzie
kładą innych na pierwszym miejscu, dlatego że tak się nauczyli, ale nie rozumieją, co to właściwie znaczy. Tymczasem póki nie zaakceptują samych siebie,
sami z sobą nie będą dobrze żyć, to z innymi też będą mieli trudności. Z klientką, która zadeklarowała, że jest wierząca, przeprowadziłam na ten temat całą
sesję i to było dla niej bardzo motywujące. Miałam także takiego klienta, o którym wiedziałam, że jest praktykującym katolikiem. Zadawałam mu wprost pytania odnoszące się do jego wiary, na przykład: „Jaki masz talent, który dał ci
Bóg, a którego ty sam nie chcesz odkopać?”. On bardzo się w to angażował.
Myślę, że taki styl pracy przemawiał do niego i dlatego to stało się dla niego
bardzo ważne. Sądzę też, że dla klientów, którzy nie deklarują swoich przekonań religijnych, a chcą pracować na głębszym poziomie, takie pytania można
przeformułować, aby nie kojarzyły się bezpośrednio z cytatami biblijnymi, i praca pozostaje wówczas równie głęboka.
Według mnie, praca z duchowością ma charakter systemowy i pozwala zrozumieć klientowi, że jest częścią większej całości. Intuicyjnie przy tym czuję, że
duchowość bierze się z mądrości rozumienia świata jako systemu. Dzięki temu
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człowiek może spojrzeć na świat oczyma boskiej inteligencji, która w nim jest.
Takie podejście jest bardzo bliskie temu, jak ja widzę i czuję Boga. Prowadzony
w takim trybie coaching pozwala klientowi uruchomić dwie perspektywy poznawania. Jak pisze Wilber, z jednej strony na świat patrzy wówczas „ja”,
z którym klient się bezpośrednio identyfikuje, a z drugiej – uaktywnia się „ja”
będące wyrazem jego istoty, esencji, dążącej do czegoś większego. Wtedy może
się rozpocząć, podobnie jak w medytacji, dążenie do jedności z tą odkrytą rzeczywistością. Czy aż tak głęboko wchodzę w coaching ? Na razie nie. Chyba że
znalazłabym kogoś, kto byłby na to gotowy, ale jeszcze sama nie czuję się na
tyle odważna. Mam jednak nadzieję, że wraz z moim własnym rozwojem przyjdzie taka chwila. Na to liczę.
Wspomniałaś o dwóch wymiarach „ja”. W coachingu często mówi się też o pracy
z ego i self.
To rozróżnienie jest bliskie pierwszemu, gdyż ego stanowi analogię do „ja”,
które konfrontuje się ze światem, pozwalając nam ustalić życiowe cele. Dzięki
oddziaływaniu tego „ja” chcemy coś osiągnąć także dla innych. Natomiast self
wprowadza refleksję nad tym, czym jest ten głęboki dar, może właśnie od Boga,
który każdy w sobie ma. Dar, który chcę rozwijać jako moje powołanie.
Coaching staje się wtedy pracą nad lękiem, nad tym, co sprawia, że klient obawia się sięgnąć po ten niezwykły talent i nawet znając go, często nie chce się
nim posłużyć. Dzieje się tak, ponieważ życie ma tyle innych rzeczy do zaoferowania i on po prostu boi się je stracić. Stąd bierze się na przykład dylemat, także
niektórych coachów, czy pracować w biznesie, czy na przykład w szkołach,
w których się nie zarabia i dlatego trudniej to wybrać, nawet jeśli ktoś czuje
takie powołanie. Człowiek musi sobie wtedy zadać pytanie, co się stanie, jak
zrezygnuje z realizacji tego celu, czy znajdzie wtedy spokój.
W biznesie wykorzystujesz elementy koncepcji Arnolda Mindella, uznawanego
za jednego z inicjatorów nowej duchowości.
Mindell pracuje na bardzo głębokich poziomach. To musi dotykać duchowości,
ludzki mózg tego nie ogarnia. On jest jednak bardziej uznawany za terapeutę.
W procesach coachingowych jego koncepcja jest kluczem do prowadzenia procesu, w którym ujawnia się rzeczywistość esencji i związane z nią marzenia.
One są niezwykle ważne w pracy ze związkiem, z relacją, z wyobrażeniem
o pracy, dającej szansę realizacji zawartego w kliencie potencjału. Taki proces
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można przejść z klientem, jednak jest on bardzo trudny, bo do każdego etapu
coachingu są przypisane jakieś pytania, a na tym poziomie pozostaje już tylko
intuicja.
Początkowo coaching był przede wszystkim treningiem efektywności. Dla Ciebie bardzo ważna jest praca z marzeniami. Jaką rolę one spełniają w Twoim
coachingu?
Efektywność była ważna w coachingu sportowym. Myślę jednak, że na samej
efektywności coaching by daleko nie zaszedł. Marzenia zasilają efektywność.
Ktoś powiedział, że jeśli coś potrafimy sobie wymarzyć i sobie to wyobrazić, to
potrafimy to osiągnąć. Nie wiem, czy się z tym w stu procentach zgadzam, ale
marzenia poszerzają nam horyzont, pozwalają doświadczyć dużo radości, otworzyć nas na więcej. Człowiek byłby bez marzeń znacznie bardziej smutny,
a coaching bardziej płaski. Myślę, że to bardzo istotne, żeby marzyć, mieć jakieś
pomysły, czasem trochę nierealne. Ważne tylko, by nie zatrzymać się na tym
etapie. Bo marzenia wymagają sprawdzenia – gdzie znajdują się ich granice,
a zaczyna się życie. Esencja wyrażająca się w marzeniach wiąże się z szukaniem
zasobu, którego uruchomienie sprawi, że one staną się rzeczywistością albo
przynajmniej w jakiejś postaci rzeczywistość upodobni się do marzeń. Często
pracuję z ludźmi, którzy nie potrafią marzyć, czują, że rzeczywistość przygina
ich do ziemi. Zwłaszcza w początkowej fazie coachingu może się wydawać, że
czegoś nie da się zrobić. Klient sam nie ma wiary, a ja też czuję, że to nie jest
dla niego. Nie rezygnuję jednak z marzeń i potem właśnie tak się dzieje. To
przynosi ogromne rozwojowe korzyści i mnie, i klientowi. W ten sposób coach
współtworzy proces klienta. Nastawienie coacha w jakiś sposób określa tę pracę,
dlatego tak ważna jest jego postawa. Jeżeli coach nie potrafi marzyć, to jego
klient nie poleci.
W ikonografii coachingowych stron czy logo często pojawiają się uskrzydlone
postaci. Są także u Ciebie. To ma jakieś znaczenie?
W coachingu jest coś z tego fruwania, które kojarzy mi się z tym, co jest wzniosłe i piękne, kiedy doznaję zachwytu, że jestem. Albo z energią wznoszącą się
gdzieś nade mną, ale niezbyt wysoko, bo na wyciągnięcie ręki. Tak w każdym
razie rejestruje to moje ciało. Myślę, że ta symbolika dobrze koresponduje z duchowością, która jest przeciwieństwem sztywnych reguł i zasad religijnych,
więc pozwala nam się wznieść. Mam też taką intuicję, że dzisiaj coraz częściej
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chcemy się oderwać od ziemi, dlatego rośnie zainteresowanie wszystkim, co
może nas uskrzydlić. Życie jest takie realne, ciągle się gdzieś biegnie, wszystko
tak szybko – za szybko – się dzieje. Duchowość pozwala nam odpocząć. Bardzo
tego dzisiaj potrzebujemy. Im bardziej nasz świat będzie wyglądał realnie, tym
intensywniej będziemy tego szukać, żeby wyrównać nasz brak harmonii. Potrzebujemy tego jako ludzkość, żebyśmy mogli przetrwać.
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WARTOŚĆ OSTATECZNA
Rozmowa z Leszkiem Zawlockim

Kiedy myślisz o duchowości w coachingu, to o czym właściwie myślisz?
Myślę o pewnym poziomie dotyczącym sensu egzystencji, zagadnienia natury
i trwałości zmian, o dążeniu do zwykłych i niezwykłych celów, o realizacji kluczowych wartości i ogólnie – o rozwoju człowieka. Muszę jednak zaznaczyć, że
czym innym może być duchowość dla mnie i dla klienta. Ja patrzę na to bardziej
fenomenologicznie, naukowo, zastanawiam się, jak mogę ten obszar wykorzystać w mojej pracy coachingowej. Natomiast z perspektywy klienta taka praca
nie musi bezpośrednio odwoływać się do duchowości i obejmuje przede wszystkim pewne określone przez niego cele i ważne dla niego wartości.
Klienci proszą sami o pracę na poziomie duchowości?
Czasami tak. Miałem możliwość pracy z osobami duchownymi, a także z osobami wrażliwymi i zainteresowanymi tym tematem, które świadomie umawiały
się na spiritual coaching. Zazwyczaj jednak odkrywanie tego poziomu zaczynaliśmy od ćwiczenia prostych zasad związanych z zachowaniem, a dochodziliśmy
do wielu fundamentalnych pytań dotyczących celu i sensu życia. Większość
klientów przychodzi po prostu na coaching i nawet jeśli pracuje na poziomie
wartości, to nie traktuje tego w kategoriach duchowości. Czasem ktoś zadaje
pytania, które go dręczą. Oczekuje odpowiedzi, której nie ma skąd wziąć. I tu
otwiera się przestrzeń duchowości. Na przykład pojawia się klient, który mówi,
że skończył czterdzieści lat i nie wie, co ze sobą zrobić. Opowiada, że zjeździł
Azję, skoczył na spadochronie, rozwiódł się dwa razy i nie wie, co dalej, bo
wciąż jest nienasycony. Zazwyczaj z takim problemem przychodzą do mnie
mężczyźni, być może dlatego, że ja też jestem mężczyzną. Wtedy pracujemy
nad przejściem granicy kryzysu. Praca ta podobna jest do procesu inicjacji, chociaż nie jest to oczywiście to samo, gdyż ona odbywa się na poziomie duchowości, a w coachingu wyraźna prośba o wprowadzenie tego wymiaru nie musi się
pojawić.
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Dużo Twoich klientów było duchownymi?
Kilka osób.
Czego osoba duchowna potrzebuje od coacha w dziedzinie duchowości?
Osoby takie nie przychodziły do mnie z kryzysem wiary czy z prośbą o wyjaśnienie jakichś teologicznych kwestii. Ci ludzie nie potrzebowali coacha
w dziedzinie duchowości, bo tam czuli się silni i zasobni, ponadto mieli swoich
mistrzów duchowych. Ich potrzeby dotyczyły raczej sfery profanum. Natomiast
praca z duchownymi ma swoją specyfikę – dla nich sacrum jest ważne w codziennym świecie i dlatego też ci klienci często otwarcie proszą o uwzględnienie tego faktu w coachingu, co może się na przykład wyrażać we wprowadzeniu
do porządku spotkania krótkiej medytacji czy modlitwy. Praca z tymi klientami
w naturalny sposób krąży wokół tematów związanych z duchowością. Może to
wyglądać tak, że zaczynamy nasze spotkanie od kwestii powołania lub konsekwencji wyboru kapłaństwa czy stanu zakonnego, a potem przechodzimy do
tego, co stanowi bezpośrednie następstwo tych wyborów. Pracowałem na przykład z księdzem, który dostał propozycję głoszenia kazań rekolekcyjnych
i chciał się w tym rozwinąć, inny zaczął mieć problemy w swojej pracy duszpasterskiej i chciał sprawdzić, z czego one mogą wynikać, a jeszcze inna osoba
miała do napisania doktorat z zakresu teologii.
Jak się pracuje z duchownymi?
Bardzo dobrze. Podobnie jak z osobami świeckimi, tyle że z koniecznością
uwzględnienia ich wartości religijnych, które trzeba respektować i które czasem
wysuwają się na pierwszy plan. Bywa, że niektóre usztywnione przekonania im
przeszkadzają (w stylu „powinienem być jeszcze bardziej pracowity i rozmodlony”), ale stosunkowo łatwo je zmodyfikować i zwiększyć osobistą efektywność. Osoby duchowne przychodzą do mnie, ponieważ kiedyś studiowałem
teologię i pewnie dlatego mogę lepiej zrozumieć ich świat. A jednocześnie –
jako całkowicie świecki „trener” – dać im wsparcie w obszarze, w którym tego
potrzebują.
Jak doświadczenie studiów teologicznych przekłada się na Twoją pracę na poziomie duchowości?
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Te studia wpłynęły na mnie mocno i pozytywnie – zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Dzięki nim zyskałem znakomite wykształcenie ogólne.
Mieliśmy na przykład dwa lata filozofii, zajęcia z logiki oraz z psychologii, a to
wszystko jest bardzo ważne w pracy z ludźmi i teraz korzystam z tego potencjału. Studia uwrażliwiły mnie na znaczenie pracy nad sobą i rolę wartości w życiu
człowieka, a to w coachingu jest jednym z kluczowych zagadnień. Sporo czasu
spędziłem na dyskusjach z różnymi ludźmi, wśród których byli i studenci,
i profesorowie, i duchowi nauczyciele, i niemało pogubionych w życiu i w duchowości ludzi. Z powodu zaś niedostatku praktycznej duchowości, co w środowisku akademickim może być zrozumiałe, bo w końcu to studia, poszukiwałem doświadczeń w różnych grupach religijnych i medytacyjnych, w tym pozachrześcijańskich. Odkryłem, że zdecydowana większość ludzi otwiera się na
głębszy wymiar przeżywania swojego życia, a niektórzy robią coś konkretnie
w tym kierunku. Dzięki temu nauczyłem się patrzenia na świat w perspektywie
rozwoju, wzrostu.
W teologii kwestia wartości jest bardzo istotna, ale pozostają one zgodne z przyjętym wzorcowym systemem, niejako są już dane. Natomiast praca w coachingu
wydaje się czym innym, bo tu każdy szuka własnych wartości i nawet nazywa je
po swojemu. Czy to się jakoś nie wyklucza?
Nie, ponieważ wartości zwykle są dosyć uniwersalne. Zazwyczaj dziedziczymy
je po swojej rodzinie i kulturze, w której się wychowaliśmy. Z takim gotowym
bagażem startujemy w świat. Potem przychodzi wiek dojrzewania i zaczynamy
te wartości testować i kwestionować. Młodzi ludzie bardzo często szukają systemu, który kontestuje tradycję, i wypróbowują inne, alternatywne możliwości.
Tak zaczyna się pierwszy kryzys. Jeśli ktoś sobie z nim dobrze poradzi, to
wchodzi w dorosłość, gdzie pojawia się kolejny zestaw wartości, obowiązujący
do momentu, kiedy znów coś ważnego wydarzy się w jego życiu i te wartości po
raz kolejny ulegną zachwianiu i ewentualnemu przetasowaniu. Ale wciąż wartości to wartości.
Wiele osób, z którymi pracuję, dochodzi właśnie do takiego punktu, w którym zaczyna dostrzegać tę zmienność wartości i tworzyć własne, autorskie konstelacje. One są potrzebne, by zdefiniować siebie nie przez pryzmat kultury czy
środowiska, w którym się dany człowiek wychował, tylko w kontekście tego, co
sam może odkryć w świecie, w interakcjach z innymi ludźmi oraz we własnych
wyborach. Dla mnie stan takiej świadomości jest pewnym rodzajem oświecenia.
Czasami to doświadczenie staje się bardzo bolesne i wiąże się z dużymi zmia-
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nami życiowymi, ale bywa i tak, że zmiana jest niewidoczna dla innych i dotyczy wyłącznie wewnętrznego życia klienta, jego nastawienia do świata.
Nazwałeś tę zmianę „oświeceniem”. Jak należy to rozumieć?
Ta zmiana jest przekroczeniem pewnej bariery, gdzie przestajemy liczyć na to,
że coś poza nami jest odpowiedzialne za nasz los, egzystencję, wybory. W końcu z przerażeniem stwierdzamy, że sami jesteśmy kowalami naszego losu i decydujemy o nim w oparciu o wątłe dane, które zbieramy za pomocą naszych
systemów poznawczych. Takie doświadczenie może zawierać w sobie poczucie
ogromnego osamotnienia, a nawet chwilowego braku sensu. Klient myśli sobie:
„Jestem sam w przeraźliwie dużym kosmosie i muszę o sobie stanowić, określić
się”. Ale też pojawia się wtedy rodzaj pewności, przekonania o własnej sprawczości, bo już nikt nie musi mi mówić, co mam robić. Mogę sam dokonywać
wyborów. W zależności od tego, czego będzie więcej – lęku czy odpowiedzialności – ludzie różnie będą sobie z tym oświeceniem radzić.
Znany jest mechanizm ucieczki od wolności i odpowiedzialności w bezpieczne zestawy pytań i odpowiedzi. Są jednak i tacy, którzy pozostają w tym
otwartym punkcie, w którym pojawia się zrozumienie, że na koniec i tak każdy
musi rozliczyć się sam ze sobą, a osobistych egzystencjalnych rozterek nie może
uśmierzyć ani kultura, ani druga osoba. To jest w zasadzie pewien koniec rozwoju człowieka, rodzaj ostatecznej prawdy o nim, rodzaj oświecenia. O tym
końcowym punkcie mówi też terapia Gestalt – kiedy pojawia się poczucie samotności egzystencjalnej, a jednocześnie możliwość samostanowienia. To jest
jakaś granica, która coś zmienia. Nie oznacza to oczywiście definitywnego końca rozwoju. Każdego dnia bowiem od nowa trzeba sobie radzić z codziennością,
jednak w sposób zasadniczy zmienia się perspektywa i świadomość. Człowiek
zaczyna sobie wtedy zadawać coraz więcej pytań i wie, że na niektóre z nich
nigdy nie uzyska odpowiedzi. Mam wrażenie, że jeśli ktoś się bardzo zaangażuje w taki proces, to z tego przełomowego miejsca raczej nie ma już powrotu.
Jeśli ktoś tego doświadczy, na zawsze zostaje samotny. O tym mówi się także
w różnych religiach czy kulturach, może najmocniej w buddyzmie. W chrześcijaństwie podobny wątek też jest obecny. Myślę, że takie podejście można odnaleźć w każdej poważnej tradycji religijnej, w której pojawili się mistycy i spotkali się z własną samotnością.
Jak przeprowadzasz klienta przez tę granicę?
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To zależy. Praca z takimi osobami jest bardzo ciekawa, ponieważ to jest rodzaj
coachingu, na który nie ma przepisu. Proces tworzy się sam – jako wynik dialogu egzystencjalnego między coachem i klientem. Nasuwa mi się wtedy wiele
pytań, ale ponieważ sam nie mam na nie odpowiedzi, nie ośmieliłbym się ich
zadać klientowi. Czasem mogę po prostu tylko być i akceptować pytania, które
stawia klient.
Więc klient sam sobie zadaje pytania i sam sobie odpowiada?
Tak. To są często intensywne coachingi, dotykające fundamentów działań. Kiedy do tego dochodzi praca z wartościami, mam wrażenie, jakbym wchodził
w święte miejsce, zwłaszcza kiedy klient zaczyna opowiadać mi o hierarchii
swoich wartości albo o tym, jak widzi swoją misję na tej planecie. To zawsze
wyzwala we mnie poczucie sacrum, bo to jest coś ostatecznego – uzasadnienie
swojego istnienia. Czuję się wtedy trochę onieśmielony, a trochę zafascynowany, ale patrzę na to z wielkim szacunkiem i przekonaniem, że klient coś dla
siebie odkrywa i będzie z tym pracował. A jeśli tak się nie stanie i klient otrząśnie się z „metafizycznych pytań”, to też jest jego los, jego życie, jego wybór.
Dla mnie uczestniczenie w takim procesie to doświadczenie spotkania z innym
kosmosem. Nawet kiedy moja konstelacja wartości różni się od tej, którą dostrzegam w kliencie, wszystko jest, jak ma być, i tak jest w porządku.
Jeśli w tę przestrzeń, jak mówisz, wkracza sacrum, to takie terytorium może być
niebezpieczne.
I bywa. Ale ci ludzie często sygnalizują, że nie mają nic do stracenia, bo podjęli
już wcześniej parę ryzykownych decyzji. Ja też doświadczyłem parę razy w życiu
takiego stanu, więc znam smak ryzyka, które się wtedy pojawia. Duże ryzyko
oznacza często dużą zmianę. Dobrze wtedy z kimś pogadać.
Jak rozpoznajesz, że to jest strefa sacrum?
Sacrum to nie tylko Bóg, wnętrze świątyni czy czas na medytację. To jest rodzaj
specyficznej relacji. Klient w spiritual coachingu przychodzi już do mnie z pewną mądrością, gdyż wcześniej zdążył przekroczyć próg, nawet jeśli nie wiedział,
że go przekracza i bierze życie we własne ręce. Często jest zdziwiony, myśli, że
jest z nim coś nie tak. Dlatego zaczyna doświadczać ulgi, kiedy dowiaduje się,
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że na niektóre pytania po prostu nie ma odpowiedzi, a życiu zawsze towarzyszy
element chaosu. Jako coach czuję często satysfakcję, kiedy klient sam rozpatruje
swoje własne wartości, swoją tożsamość, swoje życie bez gotowego wzorca. On
sam staje się wtedy wzorcem dla siebie – a o to przecież w coachingu chodzi.
W tradycyjnym rozumieniu, kiedy człowiek spotyka się z sacrum, ono w pewnym
sensie układa mu jego świat, ponieważ on jest gotów zrezygnować wtedy
z samego siebie.
Myślę, że wśród ludzi religijnych można wyróżnić trzy grupy. Około 80 procent
wyznawców tworzy warstwę pierwszą, nazwijmy ją „ludową”. Ci ludzie potrzebują w miarę prostych i zrozumiałych odpowiedzi, a także rytuałów, nabożeństw, pewnego ustalonego rytmu i łatwo przyswajalnej teologii. Drugą grupę
tworzą teologowie, których jest oczywiście zdecydowanie mniej i którym to
wszystko nie wystarcza, dlatego eksplorują i pogłębiają prawdy religijne, a ich
zadaniem jest tworzenie modeli wyjaśniających – metafizycznych, teologicznych, filozoficznych. Oni często rozwijają daną religię, tworzą funkcjonujące
potem systemy norm i zachowań, stawiają szereg pytań, mają różne wątpliwości
i dokonują czasem reform. Modele, które wypracowują, w mniejszym lub większym stopniu pozostają zgodne z daną religią. Najmniejsza, trzecia grupa często
stoi w opozycji do warstw wspomnianych wcześniej. Są to mistycy, którzy
w pewnym sensie wykraczają poza swoje systemy teologiczne, rozwijając to, co
ja nazywam duchowością. Oni nie szukają prostej, ludowej pobożności, nie
interesuje ich też zachowywanie litery prawa i przykazań ani specjalne zgłębianie myśli teologicznej, a czasem wręcz mają jakiś rodzaj dystansu do radykalnych, dogmatycznych stwierdzeń. Mistycy otwierają się na rzeczywistość taką,
jaka jest, chociaż w większości tłumaczą sobie wszystko przez filtr swojej duchowości i religii. Dlatego inaczej będzie funkcjonował mistyk chrześcijański,
inaczej buddyjski. Jednakże oni zawsze pozostają blisko ludzi. To oni właśnie
„rezygnują z siebie”, pracują nad swoim ego, aby zbudować siebie na nowo,
głębiej zanurzyć się w rzeczywistości – w świetle sacrum.
Mógłbyś do tej ostatniej grupy zaliczyć klientów coachingu i coachów?
W pewnym sensie tak. Są to osoby, które stawiają sobie pytania, ale odpowiedzi
szukają nie w teorii, tylko w praktyce. Chcą doświadczyć rzeczywistych przemian w sobie. Wielu z moich klientów zyskuje taki poziom wrażliwości, który
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nie pozwala im dalej żyć według rytuału, schematu, rutyny, nie chcą zanurzać
się w nieskończonej liczbie kolejnych książek z zakresu rozwoju osobistego.
Tacy ludzie dochodzą do samej esencji swojej egzystencji.
Życie mistyków było spełnione, ale nie sądzę, by można było je opisać w kategoriach sukcesu, który jest tak ważnym elementem procesu coachingowego.
Ja myślę, że właśnie to jest sukces. Nie zdobycie czegoś – bo to może się dokonać przypadkiem. Nawet nie osiągnięcie celu, bo to rodzi głód następnego wyzwania albo poczucie rozczarowania czy znużenia. Sukcesem jest, by nie zwariować z tym wszystkim. Mieć duży poziom wrażliwości i jakoś radzić sobie
z życiem. Mam klientów, którzy w życiu osiągnęli wiele technicznych sukcesów. Posiadają potężne firmy, udziały w kilku spółkach, zwiedzili cały świat,
a mimo to czują pustkę. W swoim środowisku są postrzegani jako ludzie sukcesu, ale sami nie uważają swojego życia za sukces. Sukcesem jest umieć żyć
samemu ze sobą w obszarze materialnym i w obszarze wartości.
Na ile klienci, którzy wchodzą w procesie coachingu na drogę duchowości, są
już gotowi na towarzyszące jej wyrzeczenia, cierpliwą i nieraz niesłychanie
bolesną pracę z samym sobą, jak to było u mistyków?
To zależy od duchowości samego klienta. Mistycy często prowadzili surowy
żywot nie dlatego, że już byli mistykami, tylko dlatego, że znaleźli się na takim
właśnie etapie, wiodącym do oświecenia. Mieli różne pomysły na to, jak „skarcić” ciało czy „oczyścić” duszę, o czym można przeczytać w obszernej literaturze hagiograficznej. Natomiast po osiągnięciu pewnego wglądu oświeceniowego
część z nich zdecydowanie robiła się łagodna wobec świata i wobec innych
ludzi, a także wobec siebie. Niejeden nabierał sporo dystansu, a nawet poczucia
humoru. Ich cierpliwość nie brała się już z cierpienia, lecz ze zrozumienia, ze
specyficznego spojrzenia na świat. Niektóre buddyjskie przypowiastki kończą
się podsumowaniem, że „góry nadal są górami, rzeki nadal pozostają rzekami,
a oświecenie nie istnieje”.
Jaki mistyk mógłby być dla ciebie wzorem, który ci się najbardziej kojarzy
z coachingiem?
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Mam ogromny szacunek do wszystkich mistyków niezależnie od kultury, religii,
miejsca geograficznego. Dlatego, że każdy z nich próbował w ramach własnego
systemu osiągnąć stopień doskonałości. Ponieważ trudno mi przyporządkować
się do jakiejś określonej religii, nie mam jednego wzorca. Czytałem o różnych
mistykach w różnych tradycjach duchowych. Rdzeń u nich wszystkich był
wspólny – rodzaj zrozumienia, samostanowienia, pewnej samotności. I pewna
praca na poziomie przekonań, która otworzyła ich na rzeczywistość.
Czasem w coachingu powtarza się słowa Timothy’ego Ferrissa, że rzeczywistość
jest negocjowalna. Jak to jest na poziomie pracy z duchowością?
Ja nawet bym powiedział, że to jest pewna brama do takiego ujęcia duchowości.
Mistycy mieli określone spojrzenie na rzeczywistość, czasami określane jako via
negativa, czyli droga negacji. Najpierw podważali to, co było złe, co ograniczało
– podobnie jak w coachingu, w którym najpierw odrzuca się osłabiające i niewspierające przekonania. Natomiast później dochodzili do momentu, w którym
uznawali, że te pozytywne potwierdzenia i zapewnienia, że teraz już wszystko
„będzie dobrze”, też są relatywne. Taki proces jest pozbywaniem się wszystkich
złudzeń, czyli dochodzeniem do sedna rzeczywistości. Najtrafniej wyraża to
metafora, bliska różnym mistykom, opowiadająca o człowieku, który był bardzo
niespokojny. Raz wpadał w entuzjazm, był otwarty na świat i myślał, jak cudowne jest życie. A potem pojawiał się okres depresji, zniechęcenia, poczucia
bezsensu. Wreszcie ktoś mu poradził, żeby często uświadamiał sobie, że to
wszystko i tak minie. Człowiek, który miał wahania nastroju, zorientował się, że
wszystkie stany, których doświadczał, były przemijalne, i wtedy odzyskał spokój i mógł przygotować się na naturalną w przyrodzie zmienność wszystkiego.
Tak przedstawia się droga negacji, na której wszystko jest relatywne, zmienne
i niewystarczające. U mistyków chrześcijańskich jedynie Bóg jest niezmienny
i to jest właściwie jedyna instancja niezmienności. A nawet i Bóg czasem chowa
się w ciemnej nocy, znika, pokazując tym samym mistykowi, że nie może on
polegać na żadnym wyobrażeniu tego, kim lub czym jest Absolut. Ta droga
negacji jest ponadkulturowa – można ją znaleźć w sufizmie, chrześcijaństwie,
buddyzmie i wielu innych tradycjach.
Często odwołujesz się do opowieści Anthony’ego de Mello. W czym one ci pomagają?
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Anthony de Mello zebrał i skompilował opowiastki z pogranicza filozofii, psychologii i różnych tradycji duchowych, najczęściej w formie anegdot lub pogadanek. Jego opowieści są wyrazem uniwersalnej mądrości, duchowości niezależnej od systemu religijnego. Są bardzo użyteczne w coachingu, kiedy mogą
stać się odblokowującą metaforą dla klienta. Ponadto są esencją tego, o czym
mówiłem – odkrywaniem relatywnej natury przekonań, zanurzaniem się w rzeczywistości i podążaniem ścieżką samotności do prostej prawdy, że nic i nikt nie
jest nas w stanie uszczęśliwić prócz nas samych.
Użyłeś słowa relatywizm. W jakim stopniu, twoim zdaniem, takie podejście do
religii jest dzisiaj alternatywą dla tradycyjnej religijności?
Takie podejście jest ryzykowne. Jeśli miałbym silne przekonania religijne, dysponowałbym też jakimś gotowym zestawem odpowiedzi na trudne pytania.
Gdybym zobaczył nagle swoje poglądy w perspektywie relatywistycznej, moim
pierwszym odruchem mógłby być lęk, wynikający z poczucia, że wszystko jest
niepewne i że zwyczajnie mylę się. Mogłoby to prowadzić do poczucia braku
sensu życia i w konsekwencji do depresji. Oczywiście, aby uporać się z różnymi
egzystencjalnymi pytaniami, mógłbym także zrezygnować z jednego systemu
religijnego i wybrać sobie, co mi pasuje, z różnych tradycji filozoficznych czy
religijnych. W modnych obecnie ruchach New Age lansuje się „pop-duchowość”, która sprowadza się do tego, że można wierzyć we wszystko, zrobić
sobie miks różnych wierzeń pod enigmatycznym hasłem „być sobą”. Moja duchowość nie będzie niczym więcej, jak tylko elementem popkultury inspirowanej amerykańskim indywidualizmem.
Nie o takim relatywizmie mówię. Nie jestem zwolennikiem duchowego supermarketu różnych tradycji religijnych. Bardziej chodzi o relatywizm, który
odnaleźć można w życiu mistyków – o taki stan umysłu, w którym wyjaśnienia
pozostają niewystarczające i dlatego są negocjowane, w którym samemu trzeba
nadać sens własnej drodze życiowej. Mógłbym go nazwać „zdrowym relatywizmem” czy po prostu dojrzałością. W coachingu używam raczej słowa użyteczność, żeby uniknąć złych skojarzeń skumulowanych wokół relatywizmu. Jednak
to słowo też jest niewystarczające. Na ścieżce życia wszystkie pojęcia mogą się
okazać niewystarczające. To zresztą okazuje się czasem bodźcem, żeby pójść
jeszcze dalej.
Zastanawiam się, co mogłoby być użyteczne w negocjacjach z sacrum.
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Negocjowanie z rzeczywistością jest możliwe poza podziałami na sacrum i profanum. Mówię o tym w kontekście rzeczywistości, którą mogę pojmować
w kategoriach ateistycznych, mówiąc, że Boga nie ma. Istnieje przecież duchowość bez Boga. W takiej rzeczywistości użyteczne jest to, co prowadzi do spełnienia. Gdyby zapytać większość ludzi, co jest ich nadrzędnym celem, powiedzieliby, że jest to poczucie szczęścia, satysfakcji, zadowolenia z siebie, z życia,
z innych. Tam mieści się wszystko, co prowadzi do dobrego samopoczucia,
i tego szukamy w coachingu. Jeśli dla osoby wierzącej spełnieniem jest więź
z Bogiem, to możemy to wypracować w coachingu. Natomiast dla ateisty, który
nie ma odniesień religijnych, spełnieniem stanie się co innego, być może
w horyzoncie życia tu i teraz. W coachingu zasada użyteczności mówi, że to, co
dobre dla mnie, nie musi być dobre dla ciebie. Dzisiaj potrzebujemy tego, a jutro
możemy mieć inne potrzeby.
Czy masz jakieś ulubione narzędzia, które uruchamiasz, pracując w tym obszarze?
Takie narzędzie to praca z przekonaniami w ujęciu Racjonalnej Terapii Zachowań. Narzędzie to, choć wydaje się bardzo przyziemne, pomaga w egzystencjalnych rozterkach. Dzięki tej metodzie klient może sobie stworzyć taki zestaw
przekonań, który mu pozwoli lepiej, bardziej satysfakcjonująco żyć i nawiązać
lepsze relacje z innymi ludźmi. Racjonalna Terapia Zachowań nie tylko świetnie
sprawdza się w coachingu bądź w terapii. Jest ona stosowana również w pracy
z osobami terminalnie chorymi, a więc takimi, które stoją wobec perspektywy
śmierci i pytania „co dalej?”.
Co sądzisz o stosowaniu narzędzi newage’owych w coachingu?
Jestem na to bardzo wyczulony. Jeszcze w trakcie studiów czytałem o kwietyzmie, czyli takim nowożytnym nurcie duchowości, zgodnie z którym trzeba tak
praktykować jakieś ćwiczenia duchowe, aby wejść w stan nieprzemijającej błogości. Większość mistyków przestrzegała przed takim podejściem. Moim zdaniem, to stanowi kwintesencję newage’owych poszukiwań, stanowiących rodzaj
duchowej łatwizny. Tymczasem z duchowego i coachingowego punktu widzenia cele związane z poszukiwaniem takiego samozadowolenia nie zawsze służą,
czyli nie są ekologiczne, używając terminologii coachingowej. Można wprawdzie pracować tylko w takiej perspektywie, żeby ostatecznie stwierdzić: „Osiągnąłem sukces, zdobyłem coś ważnego, zdefiniowałem się”. Takie nastawienie
często wiąże się z przekonaniem, że można w pełni stać się sobą, wystarczy
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jedynie, że się bardzo czegoś pragnie i to zaczyna się materializować. Ale
w dłuższej perspektywie to nie wystarcza. Dlatego w coachingu trzeba zachować świadomość, że działania zmierzające do osiągnięcia sukcesu to tylko część
pracy, i ponieważ wszystko minie, nie należy się do tego zbyt mocno przywiązywać. Moim zdaniem, zdrowe pojęcie duchowości w coachingu wiąże się
z taką właśnie świadomością. Dla mnie coaching nie jest metodą osiągania
szybkich sukcesów.
Czasami przychodzą do mnie klienci, którzy uczestniczyli już w coachingu
w różnych grupach rozwojowych czy w terapii, i opowiadają, że po tych spotkaniach przez trzy dni tryskali energią i optymizmem, by potem znowu wpaść
w dołek. Dobry coach może wtedy pokazać, że tu droga się nie kończy, że sam
coaching jest tylko na chwilę, a potem człowiek musi stać się swoim własnym
coachem, bo inaczej będzie ciągle wynajmował następnego specjalistę. I tak
w nieskończoność. Obserwując pracę wielu coachów, mam wrażenie, że oni
wciąż liczą na natychmiastowy efekt „wow”, więc mówią swojemu klientowi,
że od dzisiaj może wszystko zmienić, poszerzyć sobie mapę, załatwić wszelkie
trudne sprawy. A potem okazuje się, że życie nieubłaganie biegnie dalej starym
torem. Czasem klienci uważają, że coaching wiele zmienił na lepsze w ich życiu, podczas gdy ich współpracownicy czy bliscy twierdzą, że jest wręcz przeciwnie.
Do którego momentu możesz bezpiecznie doprowadzić klienta, który chce pracować nad swoją duchowością?
W takim intensywnym procesie sam czasem nie wiem, co się dzieje, nie wiem,
gdzie jest granica. Zwykle klienci w sposób naturalny ją wyczuwają, gdy docierają do granicy samorozwoju. W czasie spotkań superwizyjnych przychodzą do
mnie coachowie i mówią, że mieli kilka sukcesów i trochę porażek, ale ostatecznie odnoszą wrażenie, że klienci i tak zrobią wszystko po swojemu. W rezultacie może się wydawać, że wartość coacha w spotkaniu z klientem nie jest
tak wielka, jak on to sobie na początku wyidealizował. Tak jednak przedstawia
się zupełnie naturalny proces coachingowy, w którym klient stopniowo staje się
coraz bardziej samodzielny, by odpowiedzialnie podjąć własne decyzje. Jeśli
coach to zrozumie, dochodzi do takiego miejsca, w którym jego ego przestaje
już mieć znaczenie. To jest magiczny moment, bo od tej chwili przestaje się
traktować coaching jako doskonałą metodę. Zaczyna się go dostrzegać po prostu
jako jedną z wielu form, setek narzędzi pracy z potencjałem ludzkim.
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Czego poszukujesz teraz dla siebie w obszarze duchowości?
Jestem ciągle otwarty. Zawsze szukałem odpowiedzi na trudne pytania w różnych tradycjach religijnych, bo nie chciałem się ograniczać do jednej metody.
Ciekawiła mnie różnorodność. Teraz widzę, że niezależnie od kultury niektóre
ważne wzorce czy schematy powtarzają się. Na końcu tej drogi jest człowiek
z własną samotnością i wolnością. I niezależnie od tego, jaką kulturę i tradycję
przyjmie, zawsze pozostanie człowiekiem. Jest to wartość ostateczna.

NOTY O ROZMÓWCACH

Maciej B e n n e w i c z / menedżer, socjolog, coach. Dyrektor programowy
Norman Benett Academy, kształcącej profesjonalnych coachów i trenerów.
Wykładowca coachingu na Norman Benett Academy, Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Głównej Handlowej i w Wyższej Szkole Menedżerskiej.
Prowadził zajęcia i warsztaty w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, treningi interpersonalne i motywacyjne na Wydziale Psychologii UW. Autor poradników, powieści, bloger, publicysta oraz autor licznych artykułów prasowych
z obszaru coachingu. Nieprzerwanie od 1978 roku maluje. Jego pasją są też
rzeźba, fotografia i podróże w kierunku rozwoju osobistego. W latach 2009–
2012 był prezesem EMCC Poland (European Mentoring and Coaching Council).
Od 2013 roku należy do International Coach Federation. Psychoterapeuta indywidualny i grupowy w latach 1989–2000.
Wojciech E i c h e l b e r g e r / urodzony i zamieszkały w Warszawie. Pochodzenie polsko-niemiecko-rumuńskie. Stypendysta The Gestalt Institute of Los Angeles i Rochester Zen Center. Psycholog, licencjonowany psychoterapeuta, trener, superwizor i coach. Praktykujący w nurcie integralnym i egzystencjalnym.
Autor wielu popularnych książek i telewizyjnych talk-show z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości. Od czterdziestu lat praktykujący zen.
Współzałożyciel i wieloletni dyrektor Ośrodka Zen – Bodhidharma w Warszawie, a także dwóch innych ośrodków terapii i rozwoju ludzkiego potencjału.
Obecnie współwłaściciel i dyrektor programowy Instytutu Psychoimmunologii –
IPSI w Warszawie, oferującego terapię i szkolenia z zakresu profilaktyki i redukcji stresu.
Jacek P r u s a k / ksiądz, jezuita, mgr teologii, mgr pracy socjalnej ze specjalnością kliniczną (Boston College), doktor psychologii (IP UJ), psychoterapeuta,
redaktor „Tygodnika Powszechnego”, publicysta. W latach 2000–2002 visiting
scholar w Psychoanalytic Institute of New England, East (PINE). Absolwent
szkolenia z zakresu psychoterapii prowadzonego pod patronatem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Konsultant w Klinice Psychiatrii Dorosłych i Zakładzie Terapii Rodzin CM UJ. Adiunkt w Katedrze Psychologii Akademii Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Współ-
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redaktor serii wydawniczej „Psychoterapia – duchowość – religia” (WAM).
Autor książki Poznaj siebie, spotkasz Boga (Wyd. List, 2011).Obszar zainteresowań: religia i duchowość w psychoterapii, psychologia religii, filozofia doświadczenia religijnego.
Anna P y r e k / Executive Business Coach i dyrektor merytoryczny CoachWise,
centrum edukacyjnego akredytowanego w ICF. Specjalizuje się w tematach
dotyczących przywództwa, transformacji biznesowych, a szczególnie we wdrożeniach coachingu organizacyjnego, łączącego elementy pracy zespołowej i indywidualnej wynikające ze strategii firmy. Pasjonują ją dobre relacje, dialog
między osobami, firmami, światami. W ramach hobby wspiera małżeństwa chrześcijańskie w poszukiwaniu sensu i radości bycia razem. Ukończyła Akademię
CTI, szkolenia z zakresu Organizational & Relationship System Coaching, akademię CoachWise. Ma ponad 2300 godzin coachingu, akredytację Professional
Certified Coach ICF, jest również superwizorem i egzaminatorem ICF.
Henryk S z m i d t / z pochodzenia Polak, na stałe mieszka we Francji. Założył
tam w 2003 roku stowarzyszenie Présence d’Esprit, którego celem jest rozpowszechnianie nowoczesnych technik rozwoju osobistego i medytacji w sposób
niezależny od religii i tradycji. Autor wielu książek i artykułów na temat zarządzania i coachingu. Zajmuje się realizacją projektów konsultingowych i coachingowych oraz szkoleniami dla korporacji i międzynarodowych firm w dziedzinie doskonalenia umiejętności menedżerów, coachów i pracowników kadr na
terenie Francji, Polski, w krajach anglosaskich, a także w Chinach. Professional
Certified Coach ICF-u, Certified Professional Co-Active Coach CTI, superwizor
i mentor.
Joanna Z a w a d a - K u b i k / ponad 10 lat pracowała w korporacji, na różnych
stanowiskach menedżerskich. Zawsze fascynował ją rozwój osobisty – w 2008
roku założyła własną firmę, której celem jest wspieranie w rozwoju ludzi i organizacji. Jej domeną jest coaching indywidualny i zespołowy w obszarze komunikacji, współpracy i przywództwa. Pracuje głównie z kadrą zarządzającą. Od
2011 roku prowadzi również Akademię Umiejętności Kierowniczych, projekt
dla MŚP, budujący świadomość siebie i swojego wpływu na otaczającą rzeczywistość, którą ukończyło ponad 280 polskich przedsiębiorców. Professional
Certified Coach ICF-u, Certified Co- Active Coach CTI, Mentor i Assessor ICF,
Organizational Relationship & System Coach CRR. Jako trener coachingu indywidualnego i zespołowego współpracuje z kilkoma szkołami coachingu i uniwersytetami w Polsce.
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Leszek Z a w l o c k i / dyplomowany coach, akredytowany superwizor coachingu, wykładowca i opiekun merytoryczny Szkoły Profesjonalnego Coachingu,
przedsiębiorca. Członek International Coach Federation oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Ekspert w pracach Komisji ds. Standardów
i Etyki oraz Komisji ds. Akredytacji przy Izbie Coachingu. Ukończył wiele
szkoleń z zakresu profesjonalnej pomocy psychologicznej (Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Pomocy Psychologicznej, roczny
program edukacji w zakresie terapii Gestalt „Racjonalna Terapia Zachowań”).
Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II) oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Doświadczony szkoleniowiec, autor wielu innowacyjnych projektów dla
organizacji i osób indywidualnych. Pomysłodawca i lider ogólnopolskiej sieci
Klubów Coacha, które rozwijają coachów i trenerów. Twórca „Męskiego Kręgu” – cyklicznych spotkań warsztatowych dla mężczyzn. W pracy korzysta
z podejścia humanistycznego oraz narzędzi poznawczo-behawioralnych. Od
wielu lat zajmuje się zagadnieniem ludzkiej percepcji, poznawania i motywacji,
a także relacji między kulturą, psychologią a duchowością.
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SUMMARY

The cultural changes of the 20th and 21st century have been accompanied by an
ongoing discussion on the timeliness of old ideas, categories and cognitive perspectives. The same applies to the concept of spirituality, which over time has
acquired different meanings and is still undergoing a significant transformation.
Disciplines like philosophy, theology, religious studies, psychology and sociology have covered the subject extensively. In this case the multitude of depictions seems to confirm both the heterogeneity and the cultural significance of
spirituality. In many circles – also those related to business – such an approach
to the phenomenon of spirituality became synonymous with everything which
brings internal satisfaction, allows finding one's own place in the world and very
often becomes the necessary condition for attaining well-being. In this context
the interest in spirituality can acquire many new interpretations, but, even more
importantly, unique practical applications. The problem of spirituality is being
explored also in coaching, where seeking unconventional solutions and innovative strategies to adapt more easily to the ever changing world remains an important issue. This way coaching becomes an answer to the challenges of the
‘risk society’ in the times of late modernity. According to this definition, coaching makes working on spirituality part of its practice. Employing elements of the
old religious traditions plays a crucial role here, however, their interpretation is
usually very loose.
The present book consists of two parts. The first reflects on the peculiarity of
the coaching style of spirituality in a broader research perspective. This form
can be located at the meeting point of the contemporary desire for selfdevelopment and transgression. It is also an ambiguous cultural phenomenon,
which embraces everything, from folklore to popular culture, and from traditional to daring, sometimes controversial forms of expression. Here we can find
references to Christian ideas, as well as components of the New Age spirituality
and concepts characteristic specifically to coaching. On one hand spirituality is
perceived as the necessary condition for success, which cannot possibly occur
without a sense of inner fulfillment and harmony; on the other however, it inevitably leads to a confrontation with one's own loneliness and freedom. The analysis of the chosen threads allows us to claim that the ideas and concepts present
in the contemporary spirituality (including the coaching variety) reflect the cul-
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tural changes, among which the crisis of the traditionally understood individualism and the aversion towards the expansive form of civilisation can be noted.
Rejection of the as yet fundamental concepts and norms is only one of the symptoms of this transformation. Another very subtle manifestation of the change is
the suspension of the idea of ‘territory’ in the face of the domination of the
‘map.’ The latter, however, does not seem to reflect the entire complexity of the
experience of identity, but only a specific functionality of an individual in otherwise incomprehensible reality. Searching for ‘something more’ presents itself
as a possible solution, but the conceptual vagueness of this state mirrors the
fluidity of the contemporary spiritual experience, which becomes so individualistic that in fact everyone can fill it with their own meaning. However, all these
quests attempt to capture some supreme and in its own way apophatic system.
This system – sometimes contrary to the initial intention – inherits certain traits
of the long forsaken sacrum, especially when it comes to its linguistic description and constructed imagery. The typical irrationality of the system seems to
play a role similar to this of a myth – even if it does not provide any reasonable
explanation of the world, but only some vague intuitions, it still allows to adapt
to an inevitable change. References to the ideas of Alfred Korzybski, Gregory
Bateson, David Riesman, Robert Dilts and Marylin Atkinson were crucial for
this part of our considerations.
The second part of the book contains seven interviews. They were not conducted according to any pre-planned scenario, however for each of them the
question of spirituality, its meaning and presence in both professional and personal interests of the respondents was the leading motive. Among the interviewees there were coaches and therapists representing various approaches both to
coaching and spirituality, and expressing anything from fascination to distance
and criticism. Their opinions differ significantly, but in fact our main goal was
to capture this specific diversity of stands and views, and at the same time to
underline certain common tendencies or parallel statements. For each of our
interlocutors, spirituality – however they understood it – constituted an important part of personal life. Spiritual search reflects a need to establish senses
and this way make life meaningful, hence many interviewees voiced an opinion
that without any personal experience in this field it is impossible to lead others.
According to Maciej Bennewicz, every good coach needs to be rooted in spirituality and that the latter is the future of coaching in general. Henryk Szmidt observed that coaching can lead to a confrontation with important spiritual questions, and that not every client might wish to work this way. Anna Pyrek, Joanna
Zawada-Kubik and Leszek Zawlocki highlighted the two aspects of coachingtype spirituality: on one hand it follows the personal search and experience of
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the coach, on the other it must respect the needs of the client even if they are not
clearly verbalised. Wojciech Eichelberger and Jacek Prusak proved to be the
most sceptical, however their opinions differed drastically in many aspects.
What they had in common was their psychotherapeutic practice as well as the
fact that for both of them coaching was only one of many components of their
professional activity. Lastly, we can conclude that the more a person identified
oneself with coaching, the more spirituality seemed natural or even crucial to
their work.
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