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P R Z E D M O W A

Do kogo kierujemy 
t´ ksià˝k´

Ishi – takie imi´ nadano ostatniemu ˝yjàcemu cz∏onkowi plemienia Yahi, gdy
w roku 1911 roku „schwytano” go w okolicach miasteczka Oroville w pó∏nocno-
-Êrodkowej Kalifornii. Zauwa˝yli go robotnicy, gdy przygotowywali si´ do
powrotu do domu po ca∏ym dniu pracy w rzeêni na obrze˝ach miasta. „Dziki
Indianin”, jak go nazwali, mia∏ na sobie ∏achmany i wydawa∏ si´ bliski Êmier-
ci g∏odowej. Ishi mia∏ w chwili uj´cia oko∏o pi´çdziesi´ciu lat, co oznacza∏o, i˝
urodzi∏ si´ oko∏o 1860 roku. ˚y∏ u stóp wzgórz na pó∏nocny wschód od boga-
tych terenów, na których póêniej pojawi∏o si´ miasto Sacramento, stolica
stanu Kalifornia. W ciàgu ostatnich pi´çdziesi´ciu lat wi´kszoÊç ludzi z jego
plemienia systematycznie wymordowano wraz z przybyciem do pó∏nocnej
Kalifornii osadników poszukujàcych z∏ota. Po tym, jak zdziesiàtkowano jego
plemi´, Ishi zaczà∏ si´ ukrywaç razem z wujem, matkà oraz kobietà, która
by∏a jego ˝onà lub siostrà. Na tyle, na ile to by∏o mo˝liwe, próbowali ˝yç tak
samo, jak wtedy, gdy plemi´ liczy∏o tysiàce osób – polujàc na jelenie i zajàce,
zbierajàc i gotujàc ˝o∏´dzie, ziarno oraz korzonki, a tak˝e ∏owiàc ryby w do-
rzeczach rzeki Sacramento. Musieli jednak trzymaç si´ z dala od intruzów,
którzy zdà˝yli pokazaç, jak bardzo mogà byç niebezpieczni.

Gdy najbli˝si Ishiego zmarli, ostatni Indianin z plemienia Yahi pozwoli∏,
by pewnego sierpniowego wieczora go uj´to. Nikt na Êwiecie nie mówi∏ ju˝
jego j´zykiem. Zgodnie ze zwyczajami jego ludu, nikt nie u˝ywa∏ w∏asnego
imienia – mog∏a je ujawniç tylko rodzina. Ale on ju˝ nie mia∏ rodziny. Ucie-
kiniera oddano pod opiek´ antropologowi Alfredowi Kroeberowi, i w ten spo-
sób Indianin zamieszka∏ w Muzeum Antropologicznym Uniwersytetu Kalifor-
nijskiego w San Francisco. Po próbach zarejestrowania i nauczenia si´ jego

11



j´zyka, lingwiÊci (m.in. Edward Sapir) odkryli, ̋ e s∏owo oznaczajàce „cz∏owieka”
lub „osob´” w j´zyku jego plemienia brzmia∏o jak „Ishi”. Takie wi´c nadano
mu imi´. Ishi by∏ obiektem ogromnej ciekawoÊci a˝ do jego Êmierci w 1916
roku (zmar∏ na gruêlic´). Jego historia znów sta∏a si´ popularna w 1961 roku,
gdy Theodora Kroeber – druga ˝ona antropologa Alfreda – opublikowa∏a
ksià˝k´ pt. Ishi, cz∏owiek dwóch Êwiatów.

Po jego Êmierci, wbrew jego woli oraz niezgodnie z obyczajem jego ludu,
usuni´to mózg z jego cia∏a. W 2004 roku Orin Starn wróci∏ do historii Ishiego,
odnajdujàc jego mózg z Instytucie Smithsona w Waszyngtonie. Ale nas inte-
resuje nie tylko mózg Ishiego – ale umys∏y i mózgi ludzi go otaczajàcych:
osadników, którzy doprowadzili do eksterminacji (to ich w∏asne s∏owa) tysi´cy
Indian, reporterów, którzy traktowali go jako ciekawostk´, nieucywilizowanà
„rzecz”, antropologów, którzy – choç w bardzo grzeczny sposób – uwa˝ali go
za osob´, która wymaga ochrony, oraz naukowców, którzy sàdzili, ˝e sà w sta-
nie dowiedzieç si´ czegoÊ istotnego, badajàc jego oddzielony od cia∏a mózg.

W porównaniu z ludêmi, którzy uwa˝ali si´ za bardziej cywilizowanych
od niego, Ishi dowiód∏, ˝e posiada wysoko rozwini´te umiej´tnoÊci spo∏ecz-
ne i przystosowawcze. Po jakimÊ czasie zawar∏ przyjaênie, Êmia∏ si´ i odkry-
wa∏ Êwiat, pomaga∏ ludziom w muzeum i w szpitalu, szanowa∏ innych i do-
stosowa∏ si´ do swojego otoczenia. Czerpa∏ przyjemnoÊç z uczenia dzieci
i innych ludzi swych umiej´tnoÊci, zachowa∏ poczucie godnoÊci i niez∏omnie
trzyma∏ si´ swoich wartoÊci. Nie chodzi nam o to, by przedstawiaç Ishiego jako
jakàÊ ikon´, jako idealnego Szlachetnego Dzikusa. Ishi by∏ po prostu istotà
ludzkà. Wydawa∏ si´ byç kimÊ zupe∏nie innym od m´˝czyzn i kobiet zamiesz-
kujàcych San Francisco sto lat temu. ˚ycie i zachowanie Ishiego pokazuje, ˝e
ludzki mózg, nawet dojrza∏ej osoby, którà mo˝na by okreÊliç jako prymitywnà,
potrafi we w∏aÊciwym kontekÊcie i przy odpowiednich relacjach przetrwaç
ogromne zmiany w sposobie myÊlenia i zachowania.

Coaching jest kontekstem sprzyjajàcym zmianom, które majà wype∏niç
ogromnà przepaÊç pomi´dzy tym, gdzie dana osoba si´ znajduje, a gdzie chcia-
∏aby dotrzeç. Profesjonalny coaching, którego poczàtki si´gajà koƒca XX wieku
(„Nie, nie chodzi wcale o trening sportowy!”1), sta∏ si´ cennym narz´dziem
w arsenale zmiany korporacyjnej i osobistej. Wed∏ug Career Partners
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i trenera (np. dru˝yny pi∏ki no˝nej). [przyp. t∏um.]



International (2008), 40% w grupie 400 liderów biznesowych z USA i Kanady
uzna∏o coaching za preferowanà metod´ rozwoju przywództwa. Coraz wi´cej
badaƒ dowodzi, ˝e koszt dzia∏aƒ coachingowych zwraca si´ pi´cio-, a nawet
oÊmiokrotnie (czyli zwrot z inwestycji wynosi 500-800%). Ale wskaêniki zwro-
tu z inwestycji dowodzà tylko, ˝e coÊ si´ zmieni∏o. ˚eby coaching sta∏ si´ za-
wodem o mocnych podstawach (zob. Grant, 2003), wa˝niejsze jest to, byÊmy
wiedzieli, co dzia∏a i w jaki sposób.

O CO PYTAMY

Czy coaching ma solidne korzenie teoretyczne i koncepcyjne?

Naszym pierwszym celem przyÊwiecajàcym powstaniu tej ksià˝ki jest opra-
cowanie g∏´bokich teoretycznych podstaw coachingu, czyli fundamentów,
oraz filarów, które wyrastajà z tych fundamentów, w kontekÊcie neurobiolo-
gii, stanowiàcej solidnà platform´ sta∏ego rozwoju coachingu.

Choç badania mózgu zacz´to prowadziç d∏ugo przed pojawieniem si´
zawodowego coachingu (istniejà dowody na prehistoryczne operacje chirur-
giczne na mózgu), w ciàgu ostatnich dwudziestu lat nowe technologie po-
zwoli∏y uzyskaç fenomenalne post´py w tej dziedzinie. Podwa˝ono niektóre
niekwestionowane dotychczas za∏o˝enia. Neurobiologia zaczyna ujawniaç co-
raz wi´cej o przedmiocie i metodach coachingu oraz powiàzanych z nim prak-
tyk, jak np. rozwój przywództwa.

Jak mo˝emy wykorzystaç nasze umys∏y i mózgi, aby zainicjowaç i utrzy-
maç po˝àdane zmiany?

Naszym drugim celem jest pokazanie, jak ustalanie celów, dokonywanie po-
∏àczeƒ, rosnàca ÊwiadomoÊç, dà˝enie do prze∏omów oraz podejmowanie dzia-
∏aƒ – czyli „przedmiot” coachingu – ma si´ do funkcjonowania mózgu, przed-
stawianego przez neurobiologów. W gruncie rzeczy ka˝dy, kto chce
wykorzystaç pot´g´ umys∏u i pomóc innym w uczeniu si´, skorzysta z wie-
dzy zawartej w tej ksià˝ce. Niezale˝nie od tego, czy ju˝ pracujesz jako coach,
czy nie, poka˝emy ci, jak skuteczniej dzia∏aç w ˝yciu i pomagaç innym dzi´-
ki zrozumieniu pracy mózgu. Przedstawimy przyk∏ady, historie i techniki
czerpiàce ze wszystkich fundamentów praktyki coachingowej.
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Dokàd zmierzamy?

NapisaliÊmy t´ ksià˝k´ tak˝e po to, by potwierdziç pewne odkrycie: wszyscy
uczestniczymy w tworzeniu nowego mózgu.

To prawda, ˝e ksià˝ka ta wià˝e si´ ze wspó∏czesnymi dziedzinami, takimi
jak coaching oraz badania nad mózgiem i umys∏em, ale zacz´liÊmy jà od opo-
wieÊci o „dzikim Indianinie” sprzed stu lat oraz od pytaƒ dotyczàcych umy-
s∏ów i mózgów w tamtej i obecnej epoce, jakie nasuwajà si´ w zwiàzku z trak-
towaniem Ishiego. JeÊli zainteresujemy si´ tym, na co ludzie kierujà swojà
uwag´, mo˝emy domyÊliç si´ znaczenia zadawanych przez nich pytaƒ. A py-
tania zadawane przez ludzi ujawniajà ich za∏o˝enia dotyczàce rzeczywistoÊci.
Saxton Pope, g∏ówny chirurg szpitala Uniwersytetu Kalifornijskiego, w któ-
rym zmar∏ Ishi, usunà∏ mózg Ishiego, choç wiedzia∏, ˝e Ishi nie ˝yczy∏ sobie,
by po Êmierci jego cia∏o poddano sekcji. Starn sugeruje, ˝e Pope sprzeciwi∏ si´
˝yczeniu Ishiego, pomimo przyjaêni ∏àczàcej obu m´˝czyzn, poniewa˝ wie-
rzy∏, ˝e mózg Ishiego mia∏ znaczenie naukowe. Innymi s∏owy, Pope zwróci∏
uwag´ na mózg, poniewa˝ wierzy∏, ˝e powie wi´cej o tym prymitywnym cz∏o-
wieku, ni˝ pi´ç lat osobistych kontaktów i przyjaêni. W szczególnoÊci byç mo-
˝e sàdzi∏, tak jak uwa˝ali naukowcy a˝ do naszych czasów, ˝e mózg oddzie-
lony od cia∏a jest tym samym, co umys∏. W swej najbardziej prymitywnej
formie przekonanie to zak∏ada, ˝e jeÊli zwa˝yç, zmierzyç lub okreÊliç kszta∏t
mózgu, mo˝na dowiedzieç si´ czegoÊ wa˝nego o sposobie jego dzia∏ania – ˝e
mo˝na poznaç umys∏, osobowoÊç i myÊli. Choç to uproszczone za∏o˝enie za-
nika∏o ju˝ w momencie, gdy Ishi struga∏ groty strza∏ z b∏´kitnych buteleczek
preparatów magnezowych, nadal istnieje w bardziej wyrafinowanej postaci:
jeÊli opiszemy dzia∏ajàce cz´Êci mózgu wystarczajàco szczegó∏owo, b´dziemy
mogli dostrzec myÊli.

Wystarczy porównaç to za∏o˝enie ze wspó∏czesnym twierdzeniem neu-
ropsychiatry Daniela Siegela (2007a), ˝e „umys∏ wykorzystuje mózg, by stwo-
rzyç samego siebie” (str. 32). Za∏o˝enie „mózg równa si´ umys∏” pasuje do
starego sposobu myÊlenia o Êwiecie, które okreÊliliÊmy jako „mechanistycz-
ne”. Natomiast za∏o˝enie „umys∏ wykorzystuje mózg” pasuje do nowego po-
dejÊcia, które na kartach tej ksià˝ki okreÊlamy mianem „systemowego”. To coÊ
wi´cej, ni˝ tylko s∏owa, gdy˝ w ciàgu stulecia, jakie up∏yn´∏o mi´dzy usuni´ciem
mózgu Ishiego a zwróceniem go spokrewnionym z nim potomkom plemienia,
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nauka odkry∏a, ˝e zasady rozumienia mózgu ró˝nià si´ znaczàco od zasad ro-
zumienia sposobu funkcjonowania codziennego ˝ycia. JeÊli mózg i umys∏ sà
w jakikolwiek sposób powiàzane, musimy poznaç nowe zasady, jeÊli chcemy
zmieniç nasze umys∏y.

Jedna z nowych zasad „systemowych” polega na tym, ˝e uwaga zmienia
mózg. JeÊli – jak twierdzi wielu fizyków – mózg jest Êrodowiskiem kwanto-
wym, zadanie pytania i poszukiwanie odpowiedzi lub obserwowanie ma wp∏yw
na wynik. Gdy naukowcy zadali pytanie, co mózg Ishiego móg∏by ujawniç na
temat jego cz∏owieczeƒstwa, nie zwracali uwagi na fakt, ˝e nawiàza∏ on g∏´-
bokà wi´ê z nowoczesnà spo∏ecznoÊcià, a nawet wniós∏ do niej coÊ cennego.
Czy potrzeba nam czegoÊ wi´cej, by zyskaç dowód jego cz∏owieczeƒstwa?

Dzisiaj mo˝emy si´ widzieç i rozmawiaç ze sobà bez ∏àczàcych nas fizycz-
nych kabli. Dysponujemy zdj´ciami ca∏ej Ziemi, które sprawiajà, ˝e mamy wra-
˝enie, jakbyÊmy wszyscy mieszkali na wielkim statku kosmicznym. A jednak
nadal wàtpimy w to, czy pewni ludzie zas∏ugujà na to, by uwa˝aç ich za lu-
dzi. Nadal reagujemy na siebie nawzajem i na Êwiat w oparciu o samospe∏-
niajàce si´ za∏o˝enia. Nadal poszukujemy odpowiedzi, których rezultatem
jest cierpienie i brak cz∏owieczeƒstwa. Gdy porównamy pytania zadawane
teraz z pytaniami zadawanymi przez naukowców sto lat temu, dostrze˝emy
prawdziwe wyzwanie, przed jakim stoi coaching:

Jak mo˝emy wykorzystaç nasze umys∏y, by stworzyç w pe∏ni funkcjonujàce, zdrowe
ludzkie mózgi?

JeÊli to pytanie wzbudza waszà ciekawoÊç, do∏àczcie do nas i przeczytaj-
cie t´ ksià˝k´.
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O autorach

David Rock ma za sobà 7 tys. godzin pracy jako coach kadry mened˝erskiej
i firm; przeszkoli∏ w tej dziedzinie 10 tys. osób. W 1998 roku za∏o˝y∏ firm´
Results Coaching Systems, by∏ równie˝ jednym ze wspó∏za∏o˝ycieli progra-
mów certyfikacji coachingowej na New York University, powsta∏ych w 2005
roku. David jest wyk∏adowcà CIMBA, mi´dzynarodowej europejskiej szko-
∏y biznesu, wyk∏ada równie˝ goÊcinnie w szkole biznesu Oxford University.
Jest cz∏onkiem rady The Blue School, gdzie tworzy nowe podejÊcie do edu-
kacji w szko∏ach podstawowych i Êrednich. W czasie powstawania tej ksià˝-
ki David koƒczy∏ studia doktoranckie w dziedzinie neurobiologii przywódz-
twa. Jego podejÊcie do coachingu jest podstawowym elementem zakrojonych
na szerokà skal´ programów coachingowych w organizacjach globalnych,
takich jak EDS, Ericsson i wiele innych. W 2006 roku David uku∏ termin
„neuroprzywództwo” i za∏o˝y∏ NeuroLeadership Institute (Instytut Neuro-
przywództwa), który zorganizowa∏ pierwszy Szczyt Neuroprzywództwa (Neuro-
Leadership Summit) w maju 2007 roku z udzia∏em neurobiologów i liderów
mi´dzynarodowych firm. Instytut zorganizowa∏ kolejne szczyty oraz zaczà∏
wydawaç czasopismo bran˝owe. G∏ównym obszarem wiedzy, w której specja-
lizuje si´ David, jest nauka jako fundament coachingu oraz metody budowania
kultur coachingu w du˝ych organizacjach. Dzieli swój czas mi´dzy Sydney
w Australii a Nowym Jorkiem.

Dr Linda Page karier´ rozpocz´∏a na Uniwersytecie Princeton, gdzie studio-
wa∏a socjologi´, antropologi´ i lingwistyk´. Póêniej zosta∏a psychoterapeutà. 
By∏a kierownikiem studiów magisterskich poÊwi´conych psychologii do-
radczej, wyk∏ada∏a psychologi´ spo∏ecznà i poznawczà w ramach programu
studiów doktoranckich w Stanach Zjednoczonych, a w 1998 roku w Toronto
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(Kanada) za∏o˝y∏a szko∏´ coachingu – Adler International Learning. Szko∏a
dzia∏a obecnie równie˝ w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Interdyscypli-
narne wymogi praktyki coachingowej oraz badania i teoria z dziedziny neu-
robiologii ∏àczà w sobie wiele ró˝nych wàtków jej kariery i zainteresowaƒ.
Linda od wielu lat jest cz∏onkiem Society for Psychotherapy Research
[Towarzystwa Badaƒ nad Psychoterapià]. Pomaga∏a w organizacji sympozjów
naukowych dla International Coach Federation, a obecnie jest cz∏onkiem
Research Advisory Board w The Foundation of Coaching. Jako cz∏onek zarzà-
du International Consortium for Coaching in Organizations pomaga∏a w or-
ganizacji szeregu sympozjów z udzia∏em niewielkich grup liderów bizneso-
wych, coachów i trenerów, poÊwi´conych zrozumieniu natury wyzwaƒ, przed
jakimi stojà organizacje w skali mi´dzynarodowej. By∏a tak˝e cz∏onkiem za-
rzàdów Association of Coach Training Organizations oraz Graduate School
Alliance for Executive Coaching, w ramach którego prowadzone sà prace nad
powstaniem programu nauczania na poziomie magisterskim w edukacji co-
achingowej. Regularnie publikuje w „The Journal of Individual Psychology”
i jest cz∏onkiem rady redakcyjnej „The International Journal for Coaching in
Organizations”.

S¸OWAMI AUTORÓW

Mamy zupe∏nie odmienne doÊwiadczenia i pochodzimy z ró˝nych cz´Êci Êwia-
ta. Uwa˝amy to za zalet´, gdy coachowie wywodzà si´ z wielu ró˝nych Êro-
dowisk, z których ka˝de ma swój „fundament”, a fundamenty zebrane razem
sà podstawà coachingu. ChcielibyÊmy w niniejszej ksià˝ce przypomnieç
wszystkim o za∏o˝ycielskich koncepcjach, które dobrze znamy, oraz zapoznaç
z innymi, mniej oczywistymi podstawami. A przynamniej mamy nadziej´
wziàç udzia∏ w dialogu, który pozwoli opracowaç wspólny j´zyk i pomo˝e
nam zrozumieç siebie nawzajem. Chcemy pomóc w tworzeniu dyscypliny
coachingu, dbajàc o to, by uznaç pe∏ny wk∏ad tych wszystkich osób, na „ramio-
nach” których stoimy. Z tego powodu zawarliÊmy znacznie obszerniejszà
bibliografi´, ni˝ si´ to zazwyczaj robi w tego typu publikacjach. Ponadto
chcielibyÊmy rozwinàç istniejàce podstawy coachingu uwzgl´dniajàc zdobycze
neurobiologii jako podstaw´ dowodowà dla dyscypliny i profesji coachingu.

˚adne z nas nie jest neurobiologiem. Nie jesteÊmy te˝ – przynajmniej
nie w pierwszej kolejnoÊci – akademickimi twórcami teorii i nie zajmujemy
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si´ analizowaniem danych badawczych do tekstów i publikacji naukowych, choç
czasami takie teksty piszemy. JesteÊmy zainteresowani przede wszystkim 
zastosowaniem odkryç neurobiologii w coachingu i w ogólnym rozwoju umie-
j´tnoÊci przywódczych. Oznacza to, ˝e jesteÊmy „t∏umaczami”, którzy majà
nadziej´ zach´ciç Czytelnika do praktycznego zastosowania posiadanej przez
nas wiedzy o mózgu. Poza tym napisaliÊmy t´ ksià˝k´, gdy˝ zaobserwowaliÊmy
pozytywny wp∏yw, jaki znajomoÊç funkcjonowania mózgu wywar∏a na naszà
praktyk´ coachingowà i zdolnoÊç do lepszego szkolenia innych coachów.

S∏owami autorów


