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AUTORIAUS ŽODIS 
 
 
Organizacijų vadovais ir vadybininkais Lietuvoje dirba tūkstančiai žmonių, vyrų ir 

moterų. Spręsdami kasdienes ir ilgalaikes užduotis, jie nuolat susiduria su kliūtimis, nuolat 
pritrūksta išmanymo, kaip pasielgti tam tikroje situacijoje. Labai gaila, kad tokiu atveju jie 
dažnai nejaučia nepakankamos savo kompetencijos, žinių stygiaus, nesikreipia į kolegas ar 
valdymo konsultantus, nesiima knygos ar seminaro, o tarsi niekur nieko priima pagal situaciją 
neadekvatų, neefektyvų, sprendimą. Dėl vieno atvejo gal nieko labai bloga ir nenutinka, bet 
ilgainiui tokie besikartojantys nuosprendžiai tampa organizacijos griūtimi. Ne veltui 
Peteris Druckeris savo naujausiuose darbuose teigia, kad vadybininkams reikia išmokti 
valdyti tęstinumo įtrūkius. Regis, mūsų vadybininkai turi be galo daug kantrybės, nors dažnai 
atsiduria būna nepatenkinti savimi ir tuo, ką veikia. Tai panašu į savotišką mazochizmą, kai 
tiesiog tylima ir kenčiama, o darbdavys tiesiog nelabai gali padėti. Šiame rinkinyje pateikti 
daugeliui vadybininkų labai aktualūs ir mažai žinomi efektyvesnės veiklos ir rezultatyvesnio 
įmonių, kaip sociokultūros sistemų, valdymo bei vystymosi principai, būdai ir pavyzdžiai. 
Taigi, pasitelkus teorines įžvalgas, sąmoningai didesnes mąstymo efektyvinimo pastangas, 
galima artėti daugelio vadovų ir vadybininkų nuolatinės svajonės link – gauti teisingą ir 
paprastą bei veiksmingą valdymo sprendimą. Be to, nevertėtų pamiršti, kad profesionali 
vadovo ar vadybininko patirtis formuojasi palaipsniui, kaupiasi po kruopelę,  neapeidami 
naujų teorinio tyrinėjimo pasiektų rezultatų. Kai nėra teorijos, nėra ir praktikos, – teigė 
Platonas, – ir lieka tik poezija (saviraiška). 

Šiame rinkinyje sutelkta daugiametė autoriaus dėstymo universitete, mokslinio 
tyrinėjimo ir įmonių valdymo konsultavimo patirtis. Čia bandyta susisteminti įvairias 
moderniosios vadybos, verslo, veiklos teorijos, „sisteminės minties veiklos metodologijos“, 
ontopsichologijos, vystymosi ir filosofijos žinias. Daugelyje straipsnių pinasi ir sąveikauja 
kelios pažinimo disciplinos. Pasitelkus integruotą pažinimą, randasi naujų veiksmingos 
veiklos ir valdymo dalykų bei principų, o kartu praplečiami kai kurie jau žinomi. Visos temos 
pateiktos remiantis procesinio požiūrio, sisteminės logikos, veiklų nuostatos ir visumos 
principais. Kai kur pateikiama idėjų kūrimo ir taikymo „virtuvė“, atskleidžiama, kodėl ir kaip 
reikia apmąstyti vienus ar kitus valdymo sprendimus. Išdėstoma, kokios turėtų būti mąstymo, 
matymo, ateities kūrimo ir veiklos pažinimo pakopos. Daug dėmesio skiriama vadybos 
žodynui turtinti. Straipsnių medžiaga skaitytojams turėtų atskleisti vystymosi sampratą ir tai, 
nuo ko reikėtų pradėti ją taikyti. 

Pažymėtinas paradoksas – daugelis racionalaus mąstymo ir veiklos organizavimo bei 
sprendimų priėmimo principų yra išsibarstę skirtingų autorių tyrimuose ir skirtingose 
pažinimo srityse. Tačiau vienaip ar kitaip pavieniai iniciatyvūs žmonės sėkmingai jais 
naudojasi. Sudėjus šiuos dalykus į visumą, randasi sisteminis poveikis – visada stipresnis. 
Rinkinyje sukauptas tam tikras pažinimas, skatinama mąstyti proceso kategorijomis, 
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laikomasi veiklos nuostatos ir ugdomas sisteminis požiūris. Be to, jis atskleidžia valdymo ir 
vystymosi filosofiją, šių fenomenų ontologines šaknis, ateities kūrimo logiką, sisteminį 
įmonių organizavimą ir sociokultūros sistemų vystymąsi. Žinomas amerikiečių sisteminės 
vadybos teoretikas Russellas Akoffas vienoje savo knygų klausia: „Kokį klausimą 
lengviausia užduoti ir į kokį sunkiausia atsakyti?“ Ir iškart atsako: „Kaip surėdytas pasaulis.“ 
Daugelį metų rengęs medžiagą straipsniams, aktualizavęs bei problematizavęs tyrimų 
teiginius ir rezultatus, autorius tikisi iš dalies atsakyti į šį klausimą. „Pasaulis surėdytas 
procesiškai, turi vystymosi kodą ir juda begalinio įvairovės didėjimo link“. Mums regis, 
galėjo egzistuoti materija be judėjimo per laiką ir erdvę, t. y. be pokyčių, be įvairovės, be 
Būties. Tai reikštų, kad pasaulis būtų be procesų, nes procesai – vieninteliai pokyčių, 
vadinasi, ir įvairovės gimdytojai. Galėjo būti ir taip, kad visi įmanomi procesai būtų galimi, o 
vystymosi procesas – ne. Tada pasaulis neturėtų vystymosi galimybių ir visos sociokultūros 
sistemos amžiams išliktų stabilumo, netobulėjimo būsenos. Tačiau yra kitaip: sociokultūros 
sistemos (žmonės, organizacijos ir kt.) turi ontologinę vystymosi galimybę ir, 
besivystydamos kiek įstengdamos, didina pasaulio įvairovę judėdamos prie idealų įvairiose 
prasmingose kryptyse. Ir mums, t. y. žmonėms, viena iš užduotų funkcijų – padėti joms 
(vadinasi, ir sau patiems) vystytis, „neuždaryti“ vystymosi kanalų kitiems. 

Dauguma nagrinėjamų straipsniuose dalykų iliustruoti lengvai suvokiamomis ir 
informatyviomis schemos bei praktiniais pavyzdžiais. Rinkinyje straipsniai išdėstyti 
chronologine tvarka, vėliausi – rinkinio pabaigoje, naujausi – rinkinio pradžioje. Taigi tokį 
sudėtingą ir įvairiapusį mąstymo, veiklos, valdymo ir vystymosi pasaulį išdėliojome ne pagal 
vienokią ar kitokią logiką, o chronologiškai. Toks išdėstymas, regis, sudaro natūralią 
pažinimo seką. Pažymėtina, kad rinkinyje nėra klasikinės vadybos temų, visas jo turinys 
koncentruojasi į paraklasikinę vadybą.  

Pateiktas požiūris tėra prielaida, tik pirminis skaitytojų pasaulio paveikslo 
patvarkymas, čia gerokai svarbiau, kokios mintys jiems kyla ir kaip įsipina į veiklą ir patirtį. 

Mes ne tik privalome naudoti klasikinės vadybos paradigmą (marketingas, finansų 
valdymas, strateginis planavimas ir valdymas, personalo valdymas, projektų valdymas, 
pokyčių valdymas), bet ir perprasti moderniosios vadybos subtilybes vis greitėjančių pokyčių 
akivaizdoje. Veikiausiai jau metas baigti dėstyti ir mokytis vadovavimo, organizacijų 
funkcionavimo tvarkymo bei pirminio valdymo – laikas pradėti suvokti ir naudoti procesų 
valdymą, valdymui tinkančio organizacijos organizuotumo sudarymą, sisteminį organizacijos 
projektavimą, taip pat ir valdymo procesų valdymą, kaip efektyvesnes priemones spartėjančių 
pokyčių pasaulyje. Klasikiniu požiūriu vadyba naudojama ir tobulinama tvarkant, 
normalizuojant organizacijos funkcionavimą ir užtikrinant nenutrūkstamą jos egzistavimą. Be 
to, kaip tam tikrą naujovę ir pažangą laikome tinklinių organizacijų kūrimą, kuris taip pat 
neskatina nuolatinio atsinaujinimo. Kai vyksta globalizacija, „tirštėja“ ūkinė situacija, greitėja 
pokyčiai, organizacijos vadyba turi tapti objektu, kuriam keliami specifiniai tikslai, 
parenkamos ir kuriamos atitinkamos priemonės jiems pasiekti, projektuojami mechanizmai, 
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kryptingai veikiantys ne tik organizacijos funkcionavimo tęstinumą, bet ir jos valdymo 
pokyčius tikslams pasiekti. Vienu iš pagrindinių valdymo procesų valdymo ištekliu tampa 
organizacijos vystymasis. Šiandien dar sudėtinga tai suvokti, nes ir pats vystymosi procesas 
kaip reikiant neaprašytas, tačiau jame slypi civilizacijos, apskritai ūkinės veiklos ir 
organizacijų bei valstybių plėtros šaltinis. 

Bendrosios sistemų teorijos naudojimas organizacijų valdymui pradžioje leido 
suprasti, kad organizacijos geba palaikyti homeostazę pasitelkusios koregavimosi procesus, 
kurie, net atsiradus siekiamiems pokyčiams, aktyvizuojasi ir atstato pusiausvyrą. Taip pat 
suprasta, kad žmonės organizacijoje veikia reaguodami į kitų žmonių veiksmus. Tokiomis 
situacijomis organizacijos vadybininkai tapdavo bejėgiai prieš nuolat pasikartojantį 
nuoseklumą, į kurį būdavo įtraukti prieš savo valią, net ir norėdami pasielgti kitaip. Šiuo 
atveju net išorinio konsultanto įsikišimas sukeldavo lemiamą savireguliacijos mechanizmo 
pasipriešinimą. Ši sistemų teorija akivaizdžiai nedavė laukiamų rezultatų, be to, ji labai 
sudėtinga, sunkiai prieinama praktikams vadybininkams. Reikėjo ieškoti kitų galimybių. 

Taigi bendrosios sistemų teorijos panaudojimas organizacijos vadybai, regis, nedavė 
lauktų rezultatų, nors valdymo turinys dėl to keitėsi ir tapo sudėtingesnis. Pažvelkime į šį 
reiškinį refleksyviai teorijos vertintojo požiūriu ir pasvarstykime susidariusią situaciją. 
Kad sužinotume, kokios idėjos tinka vadybai, pirmiausia turime pasirinkti tam tikrus 
kriterijus. Akivaizdžiausi būtų šie. 

Idėjos turėtų sudaryti teoriją, kuri atvestų į sėkmę. Panaudojus šią teoriją turėtų būti 
pasiekta geresnių rezultatų, negu naudojantis kitomis teorijomis arba nesinaudojant jokiomis. 

1. Teorija turėtų būti pakankamai paprasta, kad vadybininkas galėtų ją suprasti. Jeigu 
vadybininkas aiškiai supranta pagrindines idėjas, turėtų sugebėti praktiškai panaudoti tokią 
teoriją. 

2. Teorija turėtų būti pakankamai išsami. Vadybininkas gal ir neras joje visų 
atsitiktinumų paaiškinimo, bet bus pasiruošęs didžiajai jų daliai.  

3. Teorija turėtų skatinti vadybininką veiksmui, veiklai, ne vien apmąstymams. 
Ji turėtų patarti vadybininkui, ką reikėtų daryti ir nuo ko pradėti. 

4. Teorija turėtų įteigti vadybininkui viltį realizuoti teisingus tikslus.  
5. Teorija turėtų aptarti tam tikras nesėkmes ir paaiškinti jų priežastis. 
Vadybininkas turėtų atsisakyti teorijos, jeigu ji neleidžia nustatyti tikslų ir priemonių, 

jeigu neduoda rezultatų arba daro žalą. Vadybininkas turėtų vengti sudėtingų ir painių teorijų, 
taip pat teorijų, kurios siekia aprėpti neaprėpiamus dalykus ir nesuteikia vilties. 

Sisteminės minties veiklos ir veiklos metodologijos atstovai yra pastebėję, kad 
bendroji sistemų teorija – ne pokyčių, o stabilumo teorija, leidžianti aprašyti sistemą ir 
paaiškinti jos elgseną. Be to, bendroji sistemų teorija, naudojama įmonės ar kitokios 
sociokultūros sistemos atžvilgiu, panaikina asmeninę atsakomybę ir neleidžia procesiškai 
mąstyti. Todėl straipsniuose, kuriuose aptariamas sisteminis įmonės projektavimas, 
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pateikiama kitokia sistemos koncepcija, negu naudojama bendrojoje sistemų teorijoje. Čia 
nenaudojamos viena į kitą panašios posistemės, kaip paprastai teigia ankstyvieji požiūriai; čia 
sociokultūros sistemą sudaro absoliučiai skirtingi elementai – procesai, veiklos, funkcijos, 
ryšiai ir kt. Tai leidžia ne tik naujai suvokti organizacijos organizuotumą, bet ir įžvelgti bei 
po to valdyti atskirus jos procesus, organizuoti veiksmingas veiklas ir sukelti vystymosi 
poreikį. 

Pažymėtina, kad vystymosi sampratą savo darbuose yra aprašęs dar Platonas, dėmesio 
jai skyrė ir Sokratas. Po to ištisą epochą ja niekas rimčiau nesidomėjo, neplėtojo ir net 
nesirėmė. Tik XX a. antrojoje pusėje vėl pradėta domėtis vystymosi problema. Vertingus 
teorinius tyrimus atliko G. ir P. Ščedrovitskij (1994, 1997, 2000), M. Mamardašvili (1954), 
A. Lefebras (1985), R. Ackoffas (1981, 1994), G. I. Ruzavinas (1996), A. Winnas (1968). 
Daugelis kitų mokslininkų – R. Ayresas, A. Fisheris, J. Kahnas ir O’Neillas, M. P. Todaras, 
N. Kondratjevas (1991), D. Seersas, E. Owensas, (1997), H. Mouceebas (1987), – 
nagrinėjusių ekonomikos raidos problemą, – šią sąvoką tapatino vien su ekonomikos sistemos 
kiekybinių parametrų pokyčiais. Be to, ontopsichologijos darbuose (A. Meneghetti) taip pat 
tyrinėjama ir plėtojama vystymosi sąvoka. Šį požiūrį iki šiol bandoma taikyti organizacijų 
vystymuisi pagrįsti ir aprašyti, nors jis yra neišsamus ir nagrinėja tik tam tikrą problemos 
dalį. 

Visaapimantis (ontologinis) požiūris į vystymąsi, suprantamas kaip darymas pokyčių, 
aprėpiančių tiek ekonomikos, tiek vadybos, socialinius bei intelektinius organizacijos 
gyvavimo aspektus, ėmė rastis tik prieš keletą dešimtmečių. Tokią arba panašią vystymosi 
sampratą plėtoja G. ir P. Ščedrovitskij (1994, 1997), G. K. Myrdalas (1968), D. Gouletas 
(1971), P. Streeteu, S. Kovaliovas (1996) ir kiti. 

Reikia pažymėti, kad vystymosi esmę ir turinį tyrinėtojai iki šiol supranta gana 
skirtingai. Taip pat skirtingai suprantamos vystymosi prielaidos ir valdymo galimybės. Visa 
tai liudija, kad organizacijų vystymosi tyrimo bendrosios metodologinės nuostatos galutinai 
nesuformuluotos. Todėl tolesni vystymosi problemų tyrimai yra labai aktualūs. Esamą 
autoriaus ir jo bendraautorių įdirbį šiame rinkinyje pabandyta praplėsti, apibendrinti ir 
sutvarkyti. Iš viso to, regis, radosi tam tikras pravartus rezultatas. Dabartiniams 
vadybininkams jau dabar labai naudinga žinoti, kas šioje srityje pasiekta, ką jau galima 
panaudoti praktikoje ir kurlink vystosi šie specifiniai tyrimai. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems savo bendraautoriams – daugiausiai magistrantams ir 
doktarantams: nebūtų buvę Jūsų, nebūtų buvę šio rinkinio ir visų parašytų straipsnių. 
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ORGANIZACIJŲ VADYBOS POTENCIALO DIDINIMAS TAIKANT 
KOUČINGO IR NEUROLINGVISTINIO PROGRAMAVIMO 

METODIKAS 
J o n a s  K v e d a r a v i č i u s ,  S a n d r a  M o l i u š y t ė  

 
 
Straipsnyje analizuojamos organizacijų vadybos potencialo vystymo galimybės, reikšmė ir 

problemos Lietuvos įmonėms, pateikiamas organizacijų vadybos potencialo vystymo planas per 
pagrindines vadybos funkcijas bei rekomendacijos jo įgyvendinimui panaudojant koučingo ir 
neurolingvistinio programavimo metodikas. Straipsnis grindžiamas atliktu tyrimu, kurio tikslas 
nustatyti pagrindinius organizacijų vadybos potencialo didinimo žingsnius ir sudaryti organizacijų 
vadybos potencialo vystymo koučingo ir NLP metodikomis planą. Tyrimo metodai: koučingo, NLP, 
taikomosios psichologijos, lyderystės, organizacijų vystymosi vadybos literatūros šaltinių sisteminė 
analizė ir sintezė. 

Raktiniai žodžiai: vadybos potencialo didinimas, organizacijų vystymas, koučingas vadovo 
darbe, neurolingvistinis programavimas, darbuotojų vystymas. 

 
This paper examines the management potential of organizations development possibilities, 

importance and problems to Lithuanian companies. The management potential of organizations 
development plan through the main management functions as well as recommendations for its 
implementation using coaching and neuro-linguistic programming techniques are proposed. 

Key words: management potential increase, organization development, coaching in leader`s 
work, neuro-linguistic programming, employees development. 

 

ĮVADAS 
 
Dabartinėmis sąlygomis, kai rinka sparčiai globalizuojasi, aplinka nuolat ir labai 

greitai keičiasi visame pasaulyje. Tai stipriai jaučiama ir Europos Sąjungos šalyse, todėl 
Lietuvos įmonės neišvengiamai susiduria su globalizacijos įtakotomis problemomis. 
Vykstantys globalizacijos procesai daro įtaką įmonių konkurencingumo problemoms, tad 
norint sėkmingai prisitaikyti prie pokyčių organizacijoms tenka ieškoti naujų sprendimų savo 
veiklos efektyvumo didinimui. 

Vadybos efektyvumas yra viena iš esminių įmonės veiklos sėkmės priežasčių, 
o dauguma Lietuvos organizacijų neišnaudoja savo galimybių ir lieka mažai konkurencingos 
globalizuotoje rinkoje būtent dėl mažo vadybos efektyvumo. Spręsdamos šią svarbią 
problemą, Lietuvos įmonės turėtų siekti efektyvesnio organizacijos funkcionavimo 
įgyvendinant didesnius organizacijų tikslus. Kad tai įgyvendintų – organizacijoms būtina 
didinti vadybos potencialą.  
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Koučingas ir neurolingvistinis programavimas (NLP) yra vieni iš veiksmingiausių 
vystymosi žingsnių, padedančių vystyti vadovų profesines kompetencijas, organizacijos 
žmogiškąjį kapitalą bei įgalinantys organizaciją vystytis kaip sistemą. Remiantis šiais 
metodais galima lengviau atpažinti įvairius trukdžius, stabdančius organizacijos vystymąsi, 
slopinančius jos potencialą bei juos pašalinti, o jų vietoje diegti naujus vadovavimo, 
komunikavimo, strateginio planavimo, organizacinės kultūros kūrimo, žmogiškojo kapitalo 
valdymo modelius, padedančius atskleisti ir padidinti organizacijos vadybos potencialą. 

Šiomis dienomis galima rasti ir prieiti daugybę informacijos šaltinių, tačiau apie 
organizacijų vadybos potencialo didinimą mokslinėje literatūroje kalbama mažai. O apie 
koučingo ir NLP metodų taikymą lietuviškai kalbama dažniausiai asmeninio žmogaus gyvenimo 
gerinimo kontekste, o žinių apie praktinį minėtų metodų taikymą organizacijose yra mažai. 

Tiriama problema: organizacijų vadybos potencialo didinimo galimybių 
neišnaudojimas dėl teorinių ir praktinių žinių, kaip koučingo ir NLP metodikas taikyti 
organizacijose, trūkumo. 

Tyrimo objektas: koučingo ir NLP metodų taikymas organizacijų vadybos 
potencialo didinimo procese. 

Tyrimo tikslas: nustatyti pagrindinius organizacijų vadybos potencialo didinimo 
žingsnius ir sudaryti organizacijų vadybos potencialo vystymo koučingo ir NLP metodikomis 
planą. 

Tyrimo metodai: koučingo, NLP, taikomosios psichologijos, lyderystės, organizacijų 
vystymosi vadybos literatūros šaltinių sisteminė analizė ir sintezė, vadybos efektyvumo tyrimas 
vidutinio stambumo gamybos ir paslaugų įmonėje, seminaro vedimas tyrime, kaip tyrimo 
žingsnis, dalyvaujantiems darbuotojams, antrinė darbuotojų apklausa po seminaro, sisteminė 
minties veikla projektuojant veiklas ir procesus organizacijų vadybos potencialo vystymui.  

 

KOUČINGO IR NEUROLINGVISTINIO PROGRAMAVIMO ESMĖ 
 

Koučingas (angl. coaching) – tai šiuolaikinė efektyvi sistema, skirta žmogaus 
sąmoningumo ugdymui ir vidinio individo ar organizacijos potencialo atskleidimui ir 
didinimui. Lietuvoje koučingas dar vadinamas ugdomuoju vadovavimu, konsultuojamuoju 
ugdymu, asmeniniu ugdymu arba vadovavimu konsultuojant. L. Petrauskienė teigia, kad 
koučingas visų pirma yra filosofija, nes jis domisi žmogaus būties ir galimybių klausimais. 
Žmogus visų pirma yra dinamiškas sutvėrimas, kurio organizmas nuolat keičiasi 
fiziologiškai, psichologiškai, neurologiškai, dvasiškai, todėl jam nuolat reikia siekti tapti 
tobulesniu, geresniu ir efektyvesniu žmogumi. Taigi L. Petrauskienė koučingą apibūdina kaip 
procesą, vedantį į kliento užsibrėžtą tikslą bei visavertiškesnį gyvenimą. Tarptautinė 
koučingo federacija koučingą apibūdina kaip kūrybingą procesą su klientais, išprovokuojantį 
mąstymą ir skatinantį klientus pilnai išnaudoti savo asmeninį ir profesinį potencialą. Kiti 
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autoriai (Kietavičienė, 2011; Hicks, McCracken, 2012; Stone, 2007; Whitmore, 2009; 
Linder-Pelz, 2010) taip pat sutinka, kad koučingas yra procesas, padedantis atskleisti vidinį 
potencialą (Kietavičienė, 2011; Stone, 2007; Daugelavičius, Zykutė, 2009; Whitmore, 2009), 
išsikelti tikslus, siekti užsibrėžtų tikslų, rasti palankius problemų sprendimo būdus 
(Kietavičienė, 2011; Hicks, McCracken, 2012). O D. Clutterbuck (2011) teigia, kad 
koučingas yra labiau požiūris, nei procesas. Procesas reikalingas tik tam, kad palaikytų 
žmogaus tobulėjimo iniciatyvas tiek individualiai, tiek organizacijoje. 

Koučingo šaknys slypi sportininkų treniravime, mentorystėje ir plačiame 
psichologijos bei terapijos disciplinų spektre. Dėl tokių skirtybių yra daugybė koučingo rūšių 
ir daugybė skirtingų koučingo mokyklų, kurios skirtingai interpretuojamos (Clutterbuck, 
2011). Pirmiausia, koučingo pamatai slypi sportininkų treniravime (Kietavičienė, 2011; 
Whitmore, 2009; Stelter, 2009). 1970 metais sporto pasaulio terminai, tokie kaip 
konkurencija, motyvacija, geriausias atlikimo lygis, tapo patrauklūs verslo pasaulio 
atstovams, kurie bandė pritaikyti sporto psichologijos principus organizacijose (Stelter, 2009; 
Zykutė, 2009). 1972 metais Timothy Gallwey išleido knygą „Vidinis teniso žaidimas“, 
kurioje buvo aprašyti būdai kaip pritaikyti sporto psichologijos principus versle ir kitose 
žmogaus gyvenimo srityse. Koučingo pamatai taip pat slypi psichologijos mokslo ištakose 
(Kietavičienė, 2011; Stelter, 2009). Daugelis XX a. pradžios psichologijos teoretikų ir 
praktikų (W. James, C. Jung, A. Adler, C. Rogers, A. Maslow, R. Assagioli, F. Peds, V. Exit, 
B. O`Hanlou) darbų darė didelę įtaką koučingo susiformavimui. Pirmasis „asmeninio 
koučingo“ sąvoką įvedė Thomas Leonardas 1988m., jis taip pat įsteigė pirmąją koučingo 
mokyklą ir populiarino koučingą pasaulinių mastu (Zykutė, 2009). Pasak R. Stelter (2009), 
koučingo svarbą mūsų visuomenėje lemia bei esamas ir būsimas koučingo formas įtakoja 
visuomenės pasikeitimas per paskutinius 20–30 metų – mūsų visuomenė pasikeitė iš esmės. 
Šie pokyčiai padarė didžiulę įtaką žmonių profesiniams ir privatiems gyvenimams: 

• Globalizacija. Tai svarbiausias aspektas, kuris įtakoja dabartines ir būsimas 
koučingo formas. Koučingas yra stipriai susijęs su pokyčiais pasaulyje, kuriuos 
lemia didėjantis globalumas. 

• Per nelyg sudėtinga visuomenė. Šiandieninėje postmodernioje visuomenėje 
žmogus susiduria su vis didėjančia socialinių sričių įvairove, kurių kiekviena turi 
savitą autonominę „vystymosi logiką“. Skirtingos socialinės aplinkos formuoja 
skirtingas specifines organizacijų ir kultūros formas, o jų nariai plėtoja savitus 
bendravimo būdus, atitinkančius vietinę kultūrą. Tačiau iš esmės visuomenė 
praranda vidinį darnumą. 

• Mąstanti visuomenė. Asmenybė yra traktuojama kaip tam tikra nesustojamai 
vykdomo individualaus projekto forma, kur koučingas tampa veiksmingu metodu 
žmogaus gyvenimo apmąstymui ir refleksijai. 
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• Asmenybė ir žmogaus tapatumas tapo pagrindinėmis postmodernios visuomenės 
psichologinėmis problemomis. 

Neurolingvistinis programavimas (NLP) – tai mokslas apie visą proto, kūno ir 
emocijų sistemą, kurioje visi neurologiniai procesai, kalba ir elgesio strategijos yra susiję 
sisteminiais ryšiais ir gali būti modeliuojami, kad būtų pasiekti norimi rezultatai. 
Neurolingvistinio programavimo sąvoką 1970 metais suformavo Richard Bandler 
(matematikas) ir John Grinder (lingvistas), jie atrado modelį kaip smegenys apdoroja 
žmogaus kalbą ir teigė, kad žmogaus kalba ir smegenys įtakoja vienas kitą. Tai, kas vyksta 
žmogaus smegenyse, yra išreiškiama jo kalboje (Hall, 2009). Per kalbą žmogus išreiškia savo 
mintis, įsitikinimus, požiūrius ir jausmus. Atkreipiant dėmesį į naudojamą kalbą, galima 
įtakoti ir pakeisti vidinius žmogaus procesus (mąstymą). 

Visas NLP mokslas remiasi tam tikromis presupozicijomis. NLP presupozicijos – tai 
pagrindinės NLP prielaidos, nuostatos ir gilūs įsitikinimai, aiškinantys žmogaus funkcionavimą 
ir veikiantys kaip orientyras žmogaus elgesiui. Pasak P. Jemmer (2007), visos NLP 
presupozicijos gali būti suskirstytos į keturias pagrindines grupes: protinės veiklos; elgesio; 
komunikavimo; mokymosi ir pokyčių presupozicijos. Nagrinėjant įvairių autorių darbus 
(Dechtiaris, Ostrovskaja, 2004; Jemmer, 2007; Linder-Pelz, 2010; Jankauskas, 2006; Tosey, 
Mathison, 2010; Grimley, 2009), sudarytas ir toliau pateikiamas svarbiausių NLP presupozicijų 
sąrašas ir paaiškinimai, priskirti pagrindinėms P. Jemmer (2007) išskirtoms grupėms. 

Protinės veiklos presupozicijos: 
• Žemėlapis nėra teritorija. Naudodamas įvairius filtrus, žmogus sukuria savo 

pasaulio supratimą – realybės žemėlapį ir elgiasi remdamasis šiuo žemėlapiu, o 
ne realybe. 

• Kūnas ir protas yra neatskiriami. Protinė veikla yra tiesiogiai susijusi su fizine 
būkle, todėl fizinė veikla tiesiogiai veikia protinę būseną ir atvirkščiai. 

Elgesio presupozicijos: 
• Žmogaus elgesys visada yra nulemtas teigiamų ketinimų. Kiekvieną elgesį galima 

paaiškinti tam tikro tikslo siekimu. 
• Tie patys veiksmai lemia tuos pačius rezultatus. Norint, kad kažkas pasikeistų, 

reikia daryti tai, kas nebuvo daryta anksčiau. 
Komunikavimo presupozicijos: 
• Žmogus negali nekomunikuoti. Net jeigu ir žmogus nekalba, jis visuomet 

komunikuoja ir skleidžia informaciją neverbaliniais kanalais. 
• Komunikavimo prasmė yra gaunamas rezultatas. Nesvarbu ką žmogus sako, 

svarbiausia – ką girdi tas, kuriam yra sakoma. 
• Daugiau alternatyvų lemia geresnius rezultatus. Lankstesni žmonės turi daugiau 

galimybių pasiekti savo tikslus už nelanksčiuosius. 
• Nėra nesėkmių, yra tik grįžtamasis ryšys. Nesėkmė yra reliatyvi sąvoka. Norint 

ko nors išmokti, klaidos yra neišvengiamos. 




