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INTERDYSCYPLINARNO¥m
W dziedzinie szeroko pojmowanych nauk zajmujÈcych siÚ
czïowiekiem obserwujemy dwie tendencje. Z jednej strony
mamy multiplikacjÚ dziedzin — na poczÈtku, w antyku,
czïowiekiem, kondycjÈ jego umysïu, ciaïa i duszy, relacjami
z innymi luděmi, procesami historycznymi etc. zajmowaïa
siÚ przede wszystkim filozofia. Jako metanauka, matka
wszystkich innych dziedzin wiedzy, stojÈc w opozycji do
mitu (wiara), filozofia (racjonalne rozumowanie) staraïa siÚ
zrozumieÊ caïoĂÊ mechanizmów rzÈdzÈcych Ăwiatem
w ogóle i czïowiekiem w tym Ăwiecie w szczególe. Póěniej
nastÈpiïo rozbicie wiedzy na poszczególne dziedziny — filozofii pozostawiono zadanie poszukiwania niereligijnych
wyjaĂnieñ zjawisk wymykajÈcych siÚ nauce, religia miaïa
zadbaÊ o aspekt duchowy, królowÈ poznania uczyniono zaĂ
naukÚ, coraz bardziej dzielÈc jÈ i kawaïkujÈc na Ăcisïe specjalizacje. I tak na przykïad badaniami funkcjonalnymi nad
ludzkim mózgiem zajmujÈ siÚ dziĂ m.in. psychologia poznawcza, neurologia, neurobiologia, lingwistyka, biofizyka,
logika i… filozofia umysïu.
Specjalizacja nauki sama w sobie jest konieczna. Wszak
iloĂÊ wiedzy, nasza znajomoĂÊ Ăwiata, moĝliwoĂci jego badania stale rosnÈ. Niestety, specjalizacji towarzyszy teĝ inne
zjawisko: zamykanie siÚ specjalistów na wiedzÚ bÚdÈcÈ
domenÈ pokrewnych specjalizacji. Niech przykïadem bÚdzie
tu medycyna, gdzie kardiolog moĝe pozostaÊ Ălepy i gïuchy
na niepokojÈce sygnaïy wysyïane przez brak motywacji pacjenta, a endokrynolog nie dostrzega z kolei objawów wskazujÈcych na psychiczne podïoĝe fizjologicznej dysfunkcji
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ukïadu hormonalnego… Kaĝdy „leczy” pacjenta jedynie
w zakresie swojej specjalizacji i nie jest w stanie spojrzeÊ
na niego jako caïoĂÊ, a w efekcie proces leczenia jest kosztowny, dïugotrwaïy i po prostu nieskuteczny. Co lekarzowi
po tym, ĝe postawi dobre diagnozy, jak pacjent mu nie
zaufa i nie weěmie lekarstw?
Podobny mechanizm dziaïa takĝe w moim Ărodowisku
zawodowym. Psychologia behawioralna, humanistyczna,
analityczna, coaching — kaĝda z tych specjalnoĂci „patrzy”
na czïowieka z innej strony, wypracowaïa inne mechanizmy
poznawcze, a co za tym idzie, stosuje odmienne praktyki.
People helper bÚdÈcy coachem dopatrzy siÚ u klienta innych
punktów zapalnych niĝ freudysta i zaproponuje caïkowicie
odmienne metody pracy z nimi. JeĂli te metody okaĝÈ siÚ
niewystarczajÈce, to i czïowiek poszukujÈcy pomocy, i ten,
który bÚdzie chciaï mu tej pomocy udzieliÊ, poniosÈ klÚskÚ.
Dlaczego? Poniewaĝ coaching, choÊ oferuje ileĂ skutecznych narzÚdzi pozwalajÈcych na pomaganie ludziom,
nie pozwala na dawanie rad i sugestii, bo jest ograniczony
okreĂlonymi reguïami. Wyobraě sobie, ĝe moĝesz powiedzieÊ klientowi, co ma zrobiÊ, bo dla Ciebie to ïatwe, albo
moĝesz zdiagnozowaÊ go szybciej, niĝ on sam mógïby to
zrobiÊ, i nie robisz tego, bo „nie wolno”. To niepraktyczne
i nieetyczne, poniewaĝ czïowiek staje siÚ narzÚdziem sïuĝÈcym do realizacji postanowieñ dziedziny, a powinien byÊ
celem samym w sobie. Coach, nawet jeĂli dobrze opanowaï
swój wycinek nauki o czïowieku i do perfekcji doprowadziï
odpowiednie w jego zakresie metody pomagania, moĝe pozostaÊ nieĂwiadomy aspektów, którymi zajmujÈ siÚ inne
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specjalizacje psychologiczne, psychospoïeczne, religioznawstwo etc. W tej sytuacji ïatwo mogÈ umknÈÊ mu problemy
spoza jego „dziaïki”. I nie o sam coaching tu chodzi, bo
przykïady moĝna by czerpaÊ z dowolnej innej dziedziny
zwiÈzanej z pracÈ z czïowiekiem — kaĝda szkoïa ma ograniczenia, wynikajÈce z tego, ĝe bardziej dba o wïasne zasady
niĝ o kreatywnÈ inteligencjÚ, poniewaĝ to dopiero ta pomaga
ludziom. Na szczÚĂcie w ostatnich latach moĝna zaobserwowaÊ pierwsze jaskóïki zmian. Coraz czÚĂciej mówi siÚ
i pisze o koniecznoĂci powrotu do postrzegania czïowieka
jako caïoĂci. Powoli uczymy siÚ na nowo traktowaÊ ciaïo
i ducha jako mechanizmy ĂciĂle powiÈzane ze sobÈ, ale i ze
Ărodowiskiem ĝycia (duĝe zasïugi ma tu filozofia Wschodu).
Przyczyn chorób bÚdÈcych zmorami naszych czasów —
takich jak choroby serca, nowotwory — czy depresji upatrujemy na przykïad nie tylko w zawodnoĂci naszych organizmów, lecz takĝe w gwaïtownych zmianach, które zachodzÈ
w otoczeniu (systemie). Wszystko jest ze sobÈ poïÈczone.
Wówczas na pytanie: „Jakim nurtem pracujesz?”, jeĂli
w ogóle siÚ ono pojawi, bÚdzie moĝna odpowiedzieÊ:
„Wszystkimi” i nie wzbudzi to zdziwienia.
Najwyĝszy czas, by takĝe róĝnorodne psychologie i nauki
pokrewne siÚ do siebie zbliĝyïy i zaczÚïy przenikaÊ, po to by
praktycy — coachowie, psychologowie, mentorzy, terapeuci,
konsultanci, stratedzy — mogli skuteczniej pomagaÊ
swoim klientom i pacjentom, dostrzegajÈc caïoĂÊ problemu,
a nie tylko jego wycinek, i w zaleĝnoĂci od diagnozy stosujÈc
metodykÚ tej dziedziny, która pomoĝe najlepiej temu konkretnemu czïowiekowi.
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By dobrze zobrazowaÊ to, co mam na myĂli, posïuĝÚ siÚ
przykïadem z dziedziny sportu, poniewaĝ to wïaĂnie obserwacja reguï dotyczÈcych sportu doprowadziïa mnie do
stworzenia obszaru psychologii zmiany. Od lat interesujÚ siÚ
trenowaniem sztuk walki i jestem wielkim pasjonatem brazylijskiego jiu-jitsu. Jako wojownik moĝna siÚ doskonaliÊ
w bardzo wielu róĝnych dyscyplinach — od boksu do zapasów czy karate. Ale najlepszymi, najskuteczniejszymi
zawodnikami sÈ ci, którzy potrafiÈ sprawnie ïÈczyÊ techniki
charakterystyczne dla rozmaitych sztuk walki i korzystaÊ
z nich w zaleĝnoĂci od potrzeb. JeĂli do umiejÚtnoĂci boksera dodamy techniki jiu-jitsu, to stanie siÚ on o wiele lepszym bokserem. Nie dotyczy to tylko walki na ringu, podobnie jest w kaĝdej innej dziedzinie sportu, na przykïad
w tañcu — jeĝeli tancerz nowoczesny dobrze pozna kroki
tanga, bÚdzie tañczyï o wiele ciekawiej i bÚdzie miaï lepszy
styl na parkiecie.
Ten koncept ïÈczenia ze sobÈ wiedzy, umiejÚtnoĂci
i praktycznych technik pochodzÈcych z róĝnych dziedzin
staram siÚ praktykowaÊ w swoim ĝyciu. Opanowawszy jednÈ
dyscyplinÚ, siÚgam po innÈ, nieznanÈ i staram siÚ odkryÊ
drzemiÈce w niej moĝliwoĂci. Zawsze dochodzÚ do momentu, w którym okazuje siÚ, ĝe dwie z pozoru róĝne
dziedziny wiedzy ĂciĂle siÚ ze sobÈ ïÈczÈ i uzupeïniajÈ.
PrzyjmujÚ zasadÚ, ĝe ĝadna nie jest lepsza. W moim rozumieniu pozostajÈ równorzÚdne, co pozwala mi, jako czïowiekowi, ale takĝe people helperowi, uniknÈÊ puïapki fanatyzmu — kaĝdy zagubiony ekspert w dowolnej uprawianej
przez siebie dyscyplinie bÚdzie siÚ staraï przekonywaÊ otoczenie, ĝe to jego dyscyplina jest najlepsza. Ja nie wybieram
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tej drogi, poniewaĝ wiem, ĝe prawdziwÈ i skutecznÈ ĝyciowÈ
mÈdroĂÊ osiÈga siÚ jedynie dziÚki czerpaniu z wielu róĝnych
dziedzin jednoczeĂnie. PomyĂl tylko — trzy najwiÚksze religie monoteistyczne mówiÈ o Bogu, opowiadajÈ podobne
historie, kierujÈ siÚ zasadami w niektórych przypadkach
caïkowicie siÚ zazÚbiajÈcymi, ale mimo to ich wyznawcy
mogÈ ze sobÈ walczyÊ i zabijaÊ, by dowieĂÊ, ĝe ich Bóg jest
lepszy. To przykre i smutne, ale faktem jest, ĝe ten, kto ma
w rÚku tylko mïotek, wszÚdzie widzi gwoědzie. Dlatego wolÚ
mieÊ caïy arsenaï narzÚdzi, bo zwiÚksza to moĝliwoĂÊ
naprawienia wszystkiego.
Tak samo jak zawodnik trenujÈcy sztuki walki, kaĝdy
z nas chce w ĝyciu wygrywaÊ, czyli osiÈgaÊ zamierzone cele.
Ja takĝe. I dlatego tak samo jak wojownik, który zna tajniki
karate, judo, taekwondo i brazylijskiego jiu-jitsu, people
helper powinien dobieraÊ narzÚdzia do okolicznoĂci. By to
zrobiÊ, musi te okolicznoĂci znaÊ i wiedzieÊ, które rozwiÈzanie sprawdzi siÚ w danej sytuacji. ZgïÚbiajÈc kolejne
zagadnienia, stajemy siÚ lepszÈ, skuteczniejszÈ wersjÈ
siebie, niĝ gdybyĂmy ograniczyli siÚ jedynie do wybranej
poczÈtkowo, wÈskiej specjalizacji. Stajemy siÚ takÈ wersjÈ
siebie, która ma o wiele wiÚksze szanse na wygranÈ. Zarówno w walce o siebie, czyli o wïasne szczÚĂliwe i speïnione
istnienie, jak i w dziaïaniach jako people helper.
Jak to funkcjonuje w praktyce? By to pokazaÊ, przedstawiÚ przykïad z mojej praktyki zawodowej. Kiedy prowadzÚ
szkolenie dla naukowców i tïumaczÚ jego uczestnikom
modele psychologiczne, stajÚ siÚ bardziej intelektualny —
przekazujÈc twardÈ wiedzÚ, posïugujÚ siÚ odpowiednim, naukowym jÚzykiem, nieco suchym, konkretnym, pozbawionym
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ozdobników oraz aspektu emocjonalnego. Dlaczego? Poniewaĝ ten sposób przekazu jest bliĝszy moim sïuchaczom i tym
samym daje im poczucie bezpieczeñstwa. Trzeba jednak
byÊ czujnym, bo w pewnym momencie nastÚpuje przeciÈĝenie i pojawia siÚ nuda. SïuchajÈcy zaczynajÈ siÚ wierciÊ na krzesïach, rozglÈdaÊ siÚ po sali, ogarnia ich znuĝenie.
Tak dziaïa zbyt duĝa iloĂÊ informacji naraz. Wówczas przeïÈczam sposób mówienia na „emocjonalny”. Opowiadam
dowcip albo barwnÈ anegdotÚ. ZadajÚ pytania. To wïaĂnie
jest róĝnorodnoĂÊ w dziaïaniu! W trakcie wykïadu przeïÈczam siÚ miÚdzy rolÈ powaĝnego naukowca a rolÈ charyzmatycznego mówcy, poniewaĝ dziÚki temu osiÈgam maksymalnÈ skutecznoĂÊ przekazu.
To mieszanie ról i metod dziaïania tak samo dobrze jak
podczas wykïadu sprawdza siÚ w innych obszarach mojej
aktywnoĂci zawodowej (w ĝyciu prywatnym oczywiĂcie
takĝe). Dziaïa to nie tylko w moim przypadku — kaĝdy
people helper bÚdzie w stanie znacznie poprawiÊ efekty
swojej pracy, jeĂli zamiast skupiaÊ siÚ na jednej dziedzinie
i w niej zamykaÊ, nauczy siÚ czerpaÊ z róĝnych dyscyplin,
technik czy narzÚdzi. Pozwoli mu to siÚgnÈÊ zawodowych
szczytów jako coachowi, trenerowi, konsultantowi lub mentorowi. Coach, trener, mentor, psychoterapeuta — nazwa
zawodu, jaki siÚ uprawia, stanie siÚ rzecz jasna de facto
nieistotna, poniewaĝ bÚdÈc people helperem, korzysta
siÚ z wiedzy, którÈ posïugujÈ siÚ specjaliĂci w kaĝdej z tych
dziedzin. Warto to robiÊ dla swoich pacjentów czy klientów,
warto takĝe dla siebie samego.
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Ja juĝ na wczesnym etapie swojej kariery people helpera,
uczÈc siÚ wielu rzeczy, odkryïem, ĝe kaĝda dyscyplina
dostarcza jedynie czÈstki niezbÚdnej wiedzy na temat
czïowieka. BadajÈc kolejne i kolejne obszary nauk spoïecznych, przekonaïem siÚ, ĝe ĝadna z nich, przy caïej swojej
mÈdroĂci, nie jest kompletna. Ma luki, które uzupeïniÊ
moĝna jedynie wiedzÈ z innej dziedziny. Jednak ta nastÚpna, wydawaïoby siÚ, rozjaĂniajÈca wszelkÈ ciemnoĂÊ specjalizacja w miarÚ poznawania ujawnia przed studiujÈcym
kolejne luki… i tak bez koñca. Czy to ěle dla uczÈcego siÚ?
Absolutnie nie, poniewaĝ siÚgajÈc po nastÚpne dyscypliny,
poszerzamy moĝliwoĂci wïasnego umysïu. StudiujÈc na
przykïad psychoanalizÚ, potem psychologiÚ behawioralnÈ,
NLP, szamanizm etc., w pewnym momencie dochodzimy
do granicy, za którÈ nastÚpuje niepohamowany rozwój
intelektualny. Uwolnienie inteligencji potencjalnej pozwala
nie tylko godziÊ rozbieĝnoĂci, na przykïad pomiÚdzy warsztatem psychoterapeuty a warsztatem coacha (majÈc dostÚp
do obu tych dziedzin, moĝna na bieĝÈco korzystaÊ ze
wszystkiego, co oferujÈ), ale takĝe budowaÊ caïkiem nowÈ
jakoĂÊ. DodajÈc do siebie kolejne dyscypliny, people helper
jest w stanie tworzyÊ poïÈczenia miÚdzy dziedzinami
wiedzy i twórczo je przeksztaïcaÊ. PatrzÈc na sprawÚ z caïkowicie praktycznego punktu widzenia, moĝna zauwaĝyÊ,
ĝe kaĝde takie poïÈczenie ma potencjaï budowania nowego
rynku. Posïuĝmy siÚ analogiÈ kulinarnÈ: jeĂli istnieje
kuchnia meksykañska, której charakterystycznÈ cechÈ jest
stosowanie wielu ostrych przypraw, i kuchnia „amerykañskich steków”, dlaczego by ich nie poïÈczyÊ? Co stoi na
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przeszkodzie, aby stworzyÊ nowy rynek dla restauracji,
barów, producentów ĝywnoĂci? Nic, dlatego taki rynek
powstaï — nazywa siÚ Tex-Mex. Ten przykïad pokazuje, ĝe
istnieje nieskoñczenie wiele moĝliwoĂci tworzenia nowych
rynków, a jedyne ograniczenia wynikajÈ z ludzkiej wiedzy
i wyobraěni.
W moim przekonaniu przyszïoĂciÈ people helperów
jest wïaĂnie erudycja opierajÈca siÚ na poïÈczeniu wielu
dziedzin ze sobÈ. Niezwykle wszechstronny people helper
czerpie z technik coachingowych, psychoterapii, psychologii
i mnóstwa innych, kreujÈc na tej podstawie nowÈ jakoĂÊ.
Jednak podÈĝanie tÈ drogÈ nie jest dla kaĝdego! Wymaga
zarówno ambicji, jak i pokory. Ambicji, poniewaĝ bycie
people helperem oznacza gotowoĂÊ do ciÈgïego rozwijania
siÚ, wypeïniania luk we wïasnej wiedzy i mÈdroĂci. Pokora
jest potrzebna z kolei do tego, by umieÊ przyznaÊ siÚ do swojej niewiedzy. Do tego, by uznaÊ czyjÈĂ wyĝszoĂÊ w danej
dziedzinie i by siÚ od niego tej dziedziny nauczyÊ. Tylko
wówczas bÚdzie moĝna nieustannie podnosiÊ jakoĂÊ swoich
dziaïañ i stawaÊ siÚ prawdziwie wszechstronnym people
helperem. ZresztÈ na koniec dnia to przecieĝ rynek wybiera — ci, którzy majÈ wiedzÚ i umiejÚtnoĂci, zarabiajÈ pieniÈdze i sÈ znani. To bardzo prosta weryfikacja. Kiedy stajesz siÚ w tym dobry? Gdy nieustannie konfrontujesz siÚ
z problemami i z wïasnymi trudnymi emocjami. Bierzesz to,
co siÚ w Twoim ĝyciu dzieje, budujesz z tego modele, uczysz
innych. Stajesz siÚ silniejszy, bardziej odporny, bardziej
oswojony, nawet z najtrudniejszymi emocjami. Wtedy zyskujesz zdolnoĂÊ pomagania ludziom. People helper, który
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ĝyje w ten sposób, jest jak stare wino: im wiÚcej czasu mija,
tym lepszej jest jakoĂci. Musisz jedynie poïykaÊ doĂwiadczenia i nie pozwoliÊ, by którekolwiek z nich staïo siÚ
silniejsze od Ciebie. Musisz zdawaÊ sobie sprawÚ z tego, ĝe
uprawianie zawodu coacha jest waĝniejsze od Ciebie samego. To zawód, który nas tworzy, to dziÚki niemu stajemy siÚ
lepszymi luděmi.

Psychologia Interdyscyplinarna
Szczegóïowy opis schematu psychologii interdyscyplinarnej
znajdziesz na stronie: www.mateuszgrzesiak.com/pi

Kup książkę

Poleć książkę

Psychologia zmiany

27

ManifestacjÈ tego holistycznego podejĂcia i owocem mojej
wieloletniej pracy jest psychologia interdyscyplinarna, przedstawiona na grafice. To nauka, która ïÈczy narzÚdzia psychologiczne z róĝnych dziedzin w celu stworzenia praktycznych modeli zmiany i aplikuje je w oĂmiu obszarach biznesu
i ĝycia osobistego: sprzedaĝy i marketingu, samorealizacji
i relacji, kultury i wartoĂci, przywództwa i zarzÈdzania. Kaĝdy
z tych obszarów jest podzielony na moduïy, czyli okreĂlone
tematy. Moduïy sÈ systematycznie rozbudowywane na podstawie nowych odkryÊ, a takĝe rezultatów badañ prowadzonych w ramach mojego instytutu szkoleniowo-badawczego.
SÈ one operacjonalizowane technikami, czyli sposobami
realizacji okreĂlonego tematu, które ewoluujÈ podobnie jak
moduïy. Techniki sÈ najmniejszÈ i niepodzielnÈ czÚĂciÈ Koïa
Psychologii Interdyscyplinarnej, a kaĝda z nich jest gotowym
do uĝycia i powtarzalnym narzÚdziem komunikacyjnym.
Psychologia interdyscyplinarna to klasyfikacja umiejÚtnoĂci
miÚkkich. Tak jak fizyka czy chemia wchodzÈ w Ăwiat nauk
Ăcisïych, tak marketing czy sprzedaĝ — w Ăwiat kompetencji
miÚkkich. Teraz ludzie wiedzÈ, czego siÚ uczyÊ, i mogÈ
rozwijaÊ siÚ z pomocÈ takich osób jak ja lub samodzielnie.

Kup książkę

Poleć książkę

