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CAPITOLUL 1

De la imaginalie la realitate

Cu to-tii visim. in timp ce dormim, min!ile noastre rds-

foiesc experienple din timpul zilei, dimpreunl cu gAn-

durile qi emofiile care vin odati cu ele, la fel cum un
jucdtor impitimit de pocher imparte cirfile de joc in
incercarea de a obline o minl cigtigitoare. Aceste vise

ne pot oferi indicii, ponturi 9i sugestii privind propria

noastri viafi - unde suntem gi unde dorim si ajungem.

Ne dramatizeaz\ atit preocuplrile, cdt gi dificultllile
prin care trecem, irealul devenind realitate. Dar ele re-

prezintl mult mai mult. Atunci ciLnd vis[m, ne folosim
imaginafia, ne inilgim dincolo de limitele existenfei,

intr-o lume frrl gramfe, unde multe lucruri sunt posibile

qi unde acliunile nu ne sunt condi{ionate de ci4ile ce

ne-au fost impnr{ite. Suntem liberi si alegem orice carte

de joc, astfel incit si avem orice combinalie de cir,ti do-

rim. Visele, cele nocfurne gi cele diurne, ne duc dincolo
de noi. Toate schimblrile din viafa noastri incep precum

un vis - ne folosim imaginalia pentru a ne proiecta in cel

mai bun viitor posibil.

Ce are a face coaching-ul cu visurile? Coaching-ul se referi
la schimbare,la a aduce lucruri noi in vie!ile oamenilor.

Coach-ul este un magician al schimbirii, cire examineazi

cirfile de joc de care dispuneli, pentru a vi ajuta si jucafi
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mai bine acea mdnd; in acelagi timp, el poate schimba
regulile jocului sau poate gisi un alt joc, mai potrivit
pentru dumneavoastrd. Schimbirile sunt generate de
visurile despre o viafi mai bun[. Dupi indeplinirea unui
vis, privim iarigi inainte gi incepem si visdm din nou. in
spatele unui vis existd intotdeauna un alt vis.

in ultimd instanfi, aceasti carte se referd la cum si vi
transformafi visurile in realitate. Este ceea ce un coach
poate face pentru dumneavoastrd. Coaching_ul vd declan_
qeazi imaginafia, fiind, in acelagi timp, extrem de practic
in lumea reali. El lucreazd. cu feluri gi realiziri, creAnd o
legituri intre lumea visurilor gi cea a realitdgilor.

in 1985 am participat (eu, |oseph) la un semin ar muzi_
cal magistral, oferit de o pianisti pe nume Eloise Ristad.
Ea indruma indeosebi muzicieni de concert care aveau
trac, fiind gi autoarea unei foarte utile cirfi, A Soprano on
Her Head. Seminarul gi cartea m-au inspirat foarte mult,
iar in noaptea ce a urmat, in timp ce stdteam in pat gdn_
dindu-md la experienfa triiti, am fost lovit de .rn garrd,
,Vreau si scriu o carte."

Imediat, congtiinfa mi provoci la o discu(ie serioasi.

,,Nu pofi scrie o carte!" a replicat ea prompt, pe un ton
acid gi disprefuitor.

,,De ce nu?"

.Hm... pentru ci nu gtii cum."
,,Dar pot invifa. Nu voi gti niciodati daci sunt sau nu in
stare si scriu o carte, decdt daci voi incerca...

Acest scurt dialog evidenfia cu multi claritate diferen{a
dintre convingere gi capacitate. Ceea ce imi lipsea erau
cunogtinfele despre ,,cum sd" scriu o carte. Daci, la acel
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moment, ag fi avut alituri un indrumitor, acesta m-ar fi
ajutat si-mi analizez credinlele, si md concentrez asu-

pra obiectivului propus, iar apoi s[-l ating. Neavind insa

unul, am aclionat ca gi cum ag fi fost propriul meu coach.

Mi-am impus standarde mult mai inalte decAt as fi crezut

vreodati ci o pot face gi nu am lisat convingerile ce imi
limitau acfiunile si mi opreasci din a incerca sd realizez

ceea ce imi doream.

Poate ci gi dumneavoastri citi{i aceasti carte deoarece

dorili si vn fili propriul coach sau doar sunteli interesat

de coaching, in general. Poate ci aspirafi si devenili un
indrumitor pentru ceilalli, ori suntefi deja unul gi urmirifi
sivi imbuniti{ifi aptitudinile. Poate civi gAndili si apelafi

la un indrumitor sau dorifi si descoperili cum vi pot ajuta

calitilile tipice unui coach si fili mai eficient in profesia

dumneavoastri de trainer, counsellor sau profesor. Poate

ci dorili si intrafi in contact cu o noui viziune referitoare

la profesia dumneavoastrd gi si aflali ce cred alte persoane

despre coaching. Oricare ar fi motivul pentru care ali
cumpirat aceasti carte, vefi reduce semnificativ distan(a

dintre visuri gi realitate, atit pentru dumneavoastrd, cAt gi

pentru ceilalli.

Lupta pentru libertate

Un coach nu este doar un magician al schimbirii, ci gi un
luptitor pentru libertate.

Libertatea poate fi de doui feluri: libertatea fale de ceva gi

libertatea de a face ceva. Spre exemplu, in urmi cu ciliva
ani, munceam (eu, |oseph) cdte 50 de ore pe siptimini,
predind lec$i de chitari. Era o ocupafie satisftcitoare gi

pllcutd, dar, in acelaEi timp, extenuanti. Nu era genul de

25



26 COACHINGCUNLP

munci in care sd po{i mofdi din cand in cdnd sau care sl_!i
permiti si te gandeqti la alte lucruri, intrucdt un profesor de
muzici este plitit si-qi asculte elevii. imi iubeam slujba, dar
imi doream libertate faln de ceva ce presupunea o solicitare
neintrerupti, mai multe ore la rdnd. Nu mi gdndeam nea_
pirat si mi reprofilez, ci doar imi doream si mi pot rela_
xa, si am timp pentru a privi destins in jur, pentru a citi sau
pentru a dormi, oricdnd aq fi sim{it nevoia. Voiam si nu mi
mai simt atit de obosit. Dupi un anumit timp, am constatat
ci nu mai eram in stare si acord muncii pe care o prestam
aten{ia cuvenitd.. pAni la urmi, relaxarea e la fel de necesari
pentru a putea munci fericit gi eficient ca qi timpul pe care il
petreci muncind. Aceasta este libertate afa{d de ceva.

Celilalt tip al libertilii este libertatea de aface ceva.Odati
ce eqti liber fai6 de o anume situafie, te pofi implica in
alti activitate. in ce anume? in cazul meu, a fost vorba de
scrierea unor cirfi, de cizelareaexprimdrii gi de pregitirea
gi oferirea a diverse cursuri de training.

indrumitori i lucreaz| asupra ambelor tipuri de libertate.
Ei ii ajuti pe clien{i s6 se elibereze de circumstante nepll_
cute sau nesatisfrcitoare. Apoi, deschid calea citre alegere
9i posibilitifi.

Cuno agterea inamicului

Daci indrumitorul gi clientul siu sunt implica{i intr_o
lupti pentru libertate, atunci cine sunt inamicii? Ce anume
blocheazi schimbarea pe care clientul doregte si o faci?

in cea mai mare parte a cazurilor,inamicii sunt ac{iunile
uzuale, gdndirea azuall. Ele se formeazd, odati cu tim_
pul gi sunt greu de inliturat. Ne formdm obiceiuri pen_
tru ci rezultatele lor ne sunt utile, altfel ele n_ar fi devenit
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olriceiuri de la bun inceput. Dar wemurile se schimbi, iar

<lcprinderile noastre nu mai sunt in stare si ne serveasci

scopurile.

l)eprinderile sunt menfinute in variate feluri. Ne ordo-

nim spafiul inconjuritor astfel incdt si le putem pdstra. in
ircelagi timp, celelalte persoane se agteapti si acfionim pre-

vizibil qi, astfel, ne trateaz|intr-o manieri ce poate fi previ-

z.uti, consolidindu-ne inci o dati obiceiurile. Deprinderile

sunt precum pilotul automat la o magini - sunt programa-

tc pentru o anumiti vitezi gi merg intr-o direclie anume.

l)rin urmare, qoferul nu mai trebuie si fie foarte atent la tra-

lic. Pentru a schimbaviteza gi direcfia, trebuie si-qi recapete

concentrarea. Odati ce deprinderile sunt schimbate, noua

cleprindere il va conduce pe gofer intr-o direcqie diferiti, pe

un drum diferit.

(loach-ul ataci obiceiurile care infrineazd clientul, uneori

prin rizboi de gherili, alteori prin asalt direct. Coaching-ul

irre drept scop schimbarea direcfiei in care merge viala cli-

cntului. in general, devierile de direcfie se efectueazi trep-

tirt, nu brusc. Schimbirile mici dau insi rezultate mari.

Schimbarea direc{iei

(;andi!i-vi la viala dumneavoastri ca la o cilitorie. Nu

q;tifi incotro vi indreptali, dar priveligtea e plicut[. Dupi
un timp, incepeli si constatali ci imaginile pe care le

observafi la marginea drumului se repet6. La un anumit

interval, acestea se reiau iarigi gi iarigi. Apoi, ajungefi la

o intersecfie. De fapt, de-a lungul cilltoriei au existat mai

mereu ramificalii ale drumului, insl le-aqi ignorat. Acum,

aveti alituri un coach care vi alerteazd in prMnfa lor.
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Schimba{i direclia nu amplu, ci doar pufin lateral. O luali
pe un alt drum, vi abateli ugor de la cel ini{ial.

Prima tentafie este aceea de a vd gAndi ci schimbarea
nu a meritat efortul depus. intr-adev6r, pe termen scurt,
schimbarea este una nu foarte insemnati, dar cu cdt ve{i
mentine mai mult aceasti schimbare, cu atit mai depar_
te vi veli afla de punctul din care afi plecat. Dupi un an,
vi vefi gdsi in mijlocul unui peisaj diferit, intr_o lari in
care nu afi mai fost niciodati. Destina{ia este una complet
nou6, chiar daci pentru a ajunge aici nu ali deviat decdt o
singuri datd de la drum.

Cu cdt este mai abrupti schimbarea de direcfie, cu atdt mai
scurt va fi timpul in care ve{i ajunge intr_o noui regiune.
Cu toate acestea, schimbirile minore vi pot asigura qi ele
o noui cilitorie, cu condilia si fili suficient de perseve_
rent. Important e sI continuati sd mergeli pe noul drum,
chiar daci cel vechi va incerca si vd cheme inapoi cu pro_
misiuni seducitoare despre siguran{i gi confort familiar.
,,Riul pe care il cunoqti" - vi va gopti el _ ,,este mai bun
decdt cel despre care nu stii nimic... Existi insi vreun riu
pe noul drum?

Care este rolul indrumitorului in acest proces? Coach_ul
se ocupi de urmitoarele trei lucruri:

1. Vi arati drumul pe care vd aflafi.
2. Ve indici alegerile pe care le puteli face gi vd ajutd

si p5gifi pe un alt drum.
3. Ve ajutd si persista{i in schimbarea fhcuti.

in general, viala este o serie de mici decizii. O schimbare
dramaticd reprezint|, de cele mai multe ori, totalitatea
schimbdrilor mici pistrate pentru momentul potrivit.

I)Ii LA IMAGINATIE LA REALITATE

lriccare decizie pe care o lu5,m ori ne menfine pe acelagi

tlrum confortabil, ori ne duce spre cel pe care il dorim cu

adevirat. Coaching-ul ne ajuti sdL ne decidem.

Viala este o serie de mici decizii

Coaching-ul in afaceri

,,Organizaliile de invilare" sunt in centrul dezbaterilor

specializate de mai bine de un deceniu. Noi credem ci
,,organizaliile visitorilor" trebuie si primeasci la fel de

rnulti aten{ie. Visurile existi in min(ile oamenilor care

conduc organizafiile. Acegtia viseazi la o mai buni ser-

vire a clientului, la dominarea pie{ei cu un nou produs,

la o abordare de marketing de succes sau la sisteme noi

1i imbunitilite pentru a lucra mai bine, mai rapid gi mai

liber. Ei viseazi la transformarea organizafiei intr-una
cameleonici, una care si se poatl schimba la fel de rapid

precum mediul inconjuritor, intr-o piali aflati intr-o con-

tinui transformare. Coaching-ul poate schimba o aface-

re, ajutAndu-i pe cei implicafi si viseze mai frumos qi si
transpuni aceste visuri in realitate.
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intregul mediu de afaceri s-a schimbat radicar in urtimii
20 de ani. Oamenii nu mai au slujbe pe via{d, nu se mai
afl6 in cdutarea acestora Ei nici nu se agteaptd sd le fie pro_
pusi weuna. Ei acfioneazd. ca un ,,egoism luminat,,, iar
compania pentru care lucreazi nu mai e la fel de impor_
tantd precum cariera pe care doresc sd gi_o construiasci.
Prin urmare, nu este exclus ca, in perioada in care sunt
apli de munci, si schimbe mai multe slujbe la rdnd.

Cu cdt este mai pronunfatl aten{ia acordatd progresului
personal qi cu cAt mai consistent este sprijinul acordat de
citre angajatori inten{iei de perfeclionare a angaja{ilor,
cu atdt mai valorogi devin acegtia pentru companie.
Coaching-ul este una dintre cele mai concentrate si mai
bune metode din punctul de vedere al raportului costuri_
eficienld. El pune accentul pe ceea ce este important _ pe
aptitudinile oamenilor -, obqindnd rezultate vizibile si
rapide.

Viala in companii este,la rindul ei, o serie de mici decizii.
Aceste mici decizii reprezintd erementele ce mentin zirnic
compania in stare de buni funclionare, pistrAnd vii
increderea gi angajamentul for{ei de munci. prin coaching,
angaja\iigi managerii unei companii sunt ajutafi si adopte,
zi de zi, decizii de inalti calitate.

Cu mai bine de zece ani in urmi, s-a publicat un studiu
interesant privind modalitatea de luare a deciziilor intr_un
grup extins de companii europene. Concluziile studiului
au fost acelea ci doui treimi dintre deciziile majore erau
adoptate in conformitate cu strategia declarati a compa_
niei. Procentul scidea la o treime in cazul deciziilor de
importan{i medie, in timp ce doar una din 20 de deci_
zii minore era luati in conformitate cu politica oficiali a
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companiei. Gdndili-vi cum ii influenla aceasti stare de

lhpt pe angajafii acelor companii. Deciziile majore nu erau

Itrarte frecvente, deseori fiind adoptate in secret, frrL a fr

lircute publice din motive comerciale. Prin urmare, ele tre-

ceau neremarcate. Deciziile mici, de zi cu zi, afectau pe

toati lumea, intrucit erau vizibile qi cunoscute pe plan

general. in fiecare zi, angaja[ii observau ci firma pentru

careltcreazi nu igi respecti propria politici. Pentru per-

soanele care activeazi intr-o companie, deciziile minore

conteazi.mai mult decdt cele cu greutate.

Cine Ei de ce apeleazLla coaching?

Oamenii apeleazd la coaching din diferite motive,

tlar raliunea de fond este intotdearna reprezentatd de

c{iscrepanfa dintre visurile lor gi realitate. Uneori, aceas-

tir nu este una accentuati, fapt pentru care procesul de

coaching poate fi incheiat in cel mult doui gedinfe. Si luim,
de pildd, un manager care doregte s5' le ofere un feedback

rnai eficient subordona{ilor s5i. in momentul respectiv, el

ori folosegte cuvinte care ii ofenseazi pe subordona(i, ori
aceqtia nu sunt suficient de receptivi. Coach-ul gi clien-

tul colaboreazi pentru a inlelege atat intentiile celui din

urm[, cit gi felul in care acesta lanseazi feedbackul, exa-

minAnd cauzele incapacitilii sale de a se face infeles. Apoi,

cu o noui percepfie a fenomenului, managerul va putea

descoperi cii inedite de difuzare a feedbackului. El va

primi din partea coach-ului sarcina de a da feedback in
forme noi gi de a observa rezultatele. in siptimina ce va

urma, va discuta impreuni cu acesta ce anume s-a schim-

bat qi ce a invi{at din experienfi.

3t
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Existi insd gi probleme mai complexe, care necesiti mai
multe gedinle pentru a fi solulionate; spre exemplu, o deza_
mdgire majori in viali sau o schimbare drastici a situa{iei.
Un client care, de pildd, este promovat la locul de munci
ar putea avea nevoie sd-gi dezvolte noi aptitudini. De ase_
menea, el va simli nevoia de a vorbi cu cineva despre asu_
marea unor responsabilitili mai mari s,i despre impactul pe
care aceastl schimbare il va avea asupra vie{ii sale.

Ceea ce reprezintd o inconvenien{i minori pentru o
anumitd persoani poate insemna un necaz major pentru
alta. Cdnd este o problemi suficient de gravi sau de
importanti pentru ca persoana care se confrunti cu ea
si solicite ajutor? Oamenii au limite diferite. Limitele
toleranfei depind de obiceiuri, stil de via{i qi trdsdturi
genetice. Unele persoane se pot sim{i inconfortabil chiar
gi la cea mai micd perturbare, in timp ce altele vor tolera
mult timp o problemi majori, inainte de a trece la acfiune
pentru a remedia situafia.

Circuli o glumd despre doui broagte. Una dintre ele fopdie
singuri, intr-un gan! creat de rofile unui camion. Cealaltd
o vede qi ii strigi: ,,Hei! Ce faci in vagiuna aceea? E mult
mai bine aici sus. E mai multi mincare...

Prima broasci privegte in sus gi rispunde: ,,Nu pot iegi de
aici."

,,Te ajut eu sd iegi", se oferi cea de-a doua broasci.
,,Nu. Lasi-mi in pace! imi e bine. E destuli mAncare aici
pentru mine."
,,Cum doresti", spune cealaltd broascd. ,,Dar si qtii ci sus e
mai mult spa{iu de explorat. Te pofi miqca in voie...
,,Am aici tot spafiul de care am nevoie...
,,Dar nu vrei si le intdlnegti gi pe celelalte broagte?.,

I)Ii LA IMAGINATIE LA REALITATE

,,Uneori coboard ele aici, iar daci nu o fac,le mai strig eu

clin cind in cAnd."
(lea de-a doua broascd ofteaz| addnc, dupi care se

indepdrteaz6.

ln ziua urmitoare, este surprinsd si o vadi pe cealalti

broasci lopiind in apropierea sa.

,,Hei!" strigi ea. ,,Credeam ci nu vrei si iegi din groapa

nceea. Ce s-a intimplat?"

,Venea un camion."

l)entru a se trezi gi a se pune in migcare, unii oameni tre-

bui€ si fie deranjali de un ,,camion'. Allii - cu toate ci sunt

rnulfumifi de propria via{i, plini de succes gi satisfaclii -
se ghideazi drtpit zicala conform cireia ,,nu e obligatoriu

s[ fii bolnav pentru a te lnsinitogi". Drept urmare, decid

sir apeleze la un coach, pentru a explora modalitili prin
care pot fi mai fericifi gi chiar mai eficien{i. Aflafi intr-un
clemers continuu de perfecfionare, ei igi doresc si fie cei

mai buni dintre cei mai buni.

in primul caz, clientul ii poate cere coach-ului, explicit sau

implicit, si ii redea viap de dinainte de perturbare. Cu alte

c:uvinte, odat[ ce camionul a trecut, gan(ul ii pare din nou

atrigltor. Coach-ul trebuie si evite, cu orice pre!, aceasti

tentafie,.in caz contrar urmAnd si aibi mari dificultili in
colaborarea cu clientul. De ce? in primul rfuld, este impo-

sibil. Nu pofi da ceasul inapoi. in al doilea rind, chiar daci

ircest lucru ar fi cu putinli, clientul se va confrunta la un

moment dat cu exact aceea$i problemi. A incerca si-l rea-

cluci pe client in punctul inilial inseamni a administra un

proces de coaching echivalent cu acfiunea filmului Ziua

cdrtilei (Groundhog Day),incare aceleagi probleme se repe-

ti obsesiv zi de zi. Prin coaching, oamenii sunt indrumafi


