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KREATYWNOŚĆ W COACHINGU,
CZYLI CZEGO COACHOWIE NAUCZYLI SIĘ OD WALTA DISNEYA

Dlaczego klienci coachingu w czasie godzinnej sesji są w stanie znaleźć rozwiązania, które wcześniej
w żaden sposób nie przychodziły im do głowy? Jak to się dzieje, że już jedna sesja zmienia nastawienie
i otwiera nowe perspektywy?
Zapewne różne czynniki mogą na to wpływać, jednym z nich o bardzo dużym znaczeniu jest
kreatywność. Coaching jest procesem, w czasie którego generowane są twórcze, nowe rozwiązania i
co więcej - klient ma motywację, aby wdrożyć je w życie.
Czy to oznacza, że w czasie coachingu Klient uzyskuje specjalne zdolności, których nie ma w
codziennym życiu? Warunki coachingu na pewno sprzyjają tworzeniu rozwiązań. Natomiast sam pomysł
to jeszcze nie wszystko, istotna jest determinacja i odwaga, aby przełamać dotychczasową rutynę i

zmienić sposób działania. Jak je pozyskać?
Wiele zależy od tego jak twórcze idee są traktowane. Myszka Miki, Kaczor Donald, pies Goofy, Kubuś
Puchatek, jelonek Bambi, Król Lew, Pocahontas są przykładami przekształcenia fantazji w konkretne
produkty – filmy dla dzieci. Od czasu swojego powstania w 1934 roku najstarsze studio animacyjne
założone przez Walta Disneya przygotowało ponad 130 produkcji. W czym tkwił sekret sukcesu?
Proces twórczy składał się z trzech etapów, polegających na przyjmowaniu 3 odrębnych sposobów
działania, charakterystycznych dla symbolicznie określanych postaci: Marzyciela, Realisty i Krytyka.
Właśnie to podejście wykorzystują coachowie w pracy z Klientami. Marzyciel to stan kreowania nowej
rzeczywistości, oglądania wizji – jak będzie wyglądał pomysł wdrożony w życie połączony z

umiejętnością odczuwania, a nawet słyszenia. Disney stosował synestezję czyli dosłownie – syntezę
zmysłów. Swego czasu powiedział: „Kiedy słyszałem muzykę, tworzyła ona obrazy w mojej głowie…”.
Podobnie jak w przypadku Walta Disneya częścią procesu coachingowego jest zobaczenie oczami
wyobraźni, odczucie i usłyszenie tej nowej rzeczywistości, jaką Klient chce stworzyć. Disney był
innowatorem w dziedzinie scenorysu, później powszechnie wykorzystywanego w branży. Ściany pokoju
Marzyciela, czyli miejsca w studio produkcyjnym, gdzie powstawały pomysły były wyłożone korkiem i
każdy mógł powiesić swoją propozycję dotyczącą wyglądu, działania postaci. Rysunki na ścianie
odzwierciedlały sekwencje wydarzeń w filmie, tworząc swego rodzaju spis treści.
Po zobaczeniu, odczuciu i usłyszeniu wizji pora na kolejny krok, który polega na zwróceniu się do
Realisty, czyli spojrzeniu na wykreowaną właśnie wizję z pragmatycznego punktu widzenia. Jakie
działania są potrzebne, aby to zrealizować? Co konkretnie należy zrobić? W jakiej kolejności? W ten
sposób powstaje plan wdrożenia, zarówno w przypadku Klienta coachingu, jak i produkcji filmowej.
Studio filmowe miało jeszcze jedno pomieszczenie nazywane „kabiną potu”, w której oglądano
kreskówki przygotowane do produkcji. W tym miejscu Disney zachowywał się zupełnie inaczej niż
podczas wspierania artystów w pokoju Marzyciela i przygotowywania planów realizacji. Punktem
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koncentracji był produkt jaki trafi do widza. Czy spełnia on wszystkie kryteria? Czy będzie dla widza
atrakcyjny? Co jeszcze trzeba wziąć pod uwagę? Co można poprawić? Twórcy nie byli zachwyceni tym
co tu słyszeli, natomiast chodziło o to, aby efekt końcowy miał jak najwyższą jakość. Podobnie Klient
coachingu, kiedy patrzy na gotowy plan realizacji swojego marzenia usłyszy od coacha pytania: Co
może pójść nie tak? Od kogo zależy sukces tego projektu? Jak odbiorą go główni interesariusze? Czy
uzyska poparcie? Potem jest czas, aby wrócić do stanu Realisty i określić konkretne działania, które
zwiększą prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu.
Czym różni się ten sposób postępowania od tego, co robimy z naszymi pomysłami na co dzień? Często
zalążek pomysłu trafia od razu w ostre szpony Krytyka, który mówi: „To się nie uda! Inni już próbowali.
Nie masz na to czasu. To nie wyjdzie.” W ten sposób mogło polec wiele marzeń, na etapie, kiedy
dopiero rozpoczęły kiełkować. Dlatego kluczem do powodzenia w procesie twórczym jest traktowanie
3 etapów jako odrębnych. Dopiero dobrze przemyślany pomysł, wsparty inspirującą wizją i konkretnym
planem działania może zyskać na zmierzeniu się z Krytykiem.
I tego właśnie nauczyli się coachowie od Walta Disneya1.
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