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Znaczenie złości
w pracy grupy

Potoczne powiedzenie „bać się własnego cienia” dotyczy osób ekstremalnie
płochliwych. Jednak uważne przyjrzenie się ludziom i grupom pozwala twierdzić,
że lęk przed własnym cieniem jest udziałem wielu z nich.
Cień człowieka i cień grupy
Cień to zjawisko, które w kręgu kultury zachodniej od
dawna było metaforą przybliżającą rozumienie natury świata i człowieka. Platon wskazuje na cień jako jedyny dostępny
ludziom pozór rzeczywistości, na podstawie którego mogą
sobie stworzyć obraz rzeczywistych idei. Jung nazywa cieniem wyparte aspekty osobowości, które jawią się jako niedopuszczalne i nieakceptowane przez społeczeństwo.
Człowiek w procesie rozwoju poznawczego przechodzi
przez etapy, które ostatecznie prowadzą go do zintegrowania w sobie koncepcji, że cień jest konsekwencją pojawienia się przedmiotu w zasięgu światła (Stoichita, 2011).
Wcześniej dziecko definiuje cień jako zjawisko powstające
niezależnie od obiektu (cień pochodzi z kąta pokoju). Dopiero w następnym etapie cień rozumiany jest jako część
obiektu - to obiekt emituje cień.
W naszym artykule korzystamy z metafory cienia, uważając, że obrazowo oddaje ona pewną równoległość zdarzeń
zachodzących w grupie.
Cień grupy będzie zatem rozumiany jako coś, co pozostaje w ukryciu, ponieważ z jakichś powodów taka wersja
zdarzeń wydaje się wszystkim bezpieczniejsza.
Zjawiska spychane przez grupę i trenera do strefy cienia tylko pozornie przestają być widoczne i znaczące.
Co więcej, choć postrzegane jako niebezpieczne (i dlatego wymagające ukrycia), w rzeczywistości mogą dawać grupie i trenerowi
kreatywną siłę do działania. Jednym z tych zjawisk jest złość.
Celem naszego artykułu jest oświetlenie złości, opisanie kontekstu jej pojawiania się i narastania oraz próba
zrozumienia. Prezentujemy sytuacje, w których usilne próby pominięcia cienia kończyły się jego wyolbrzymieniem.
Zwracamy uwagę na fakt, że cień, który - wbrew intencjom
uczestników lub prowadzącego - staje się dominującym
elementem zajęć, domaga się interwencji trenera w proces grupowy na poziomie głębokim. Wskazujemy i wyjaśniamy, dlaczego interwencja na poziomie treści pozostaje
w takich sytuacjach nieskuteczna.
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Grupa jako całość

Rozumienie grup ludzkich (przedsiębiorstw, instytucji,
rodziny) jako jednego organizmu staje się coraz bardziej
popularne. Co właściwie kryje się pod tą metaforą i jakie
ma ona implikacje do pracy z grupą szkoleniową?
Tak jak organizm stanowi biologiczną jedność, tak
w kontekście grupy możemy mówić o jedności psychologicznej. Wkład każdej jednostki w grupę powinien być
rozumiany i analizowany w odniesieniu do dynamiki grupowej. Kontekst zewnętrzny - naciski, sytuacja polityczna,
środowisko, w ramach którego zawiązuje się dany warsztat
czy szkolenie – jest dla grupy wspólnym doświadczeniem.
Podobnie jest z kontekstem wewnętrznym - wszyscy uczestnicy mają za sobą podobna drogę rozwojową, zmagali się
z podobnymi dylematami na drodze od totalnej zależności
jako niemowlęta do autonomii i samodzielności w dorosłym życiu. Zamknięty krąg, który tworzą uczestnicy danej
grupy, siedząc ramię w ramię, jest jak skóra, oddzielająca
organizm od zewnętrznego środowiska.
Pines i Hearst (1993) stosują metaforę leksykalną do
opisania tego zjawiska - członkowie grupy to słowa, same
w sobie nie niosące komunikatu. Wyłania się on dopiero
przy połączeniu słów w zdanie. Można powiedzieć, że każdy uczestnik grupy jest elementem grupowego doświadczenia, postrzegającym je ze swojej subiektywnej perspektywy.
Przychodzimy na świat do życia w grupach – pierwszą
z nich jest rodzina, następnie proces socjalizacji zatacza coraz szersze kręgi, kształtując naszą tożsamość w relacjach
z różnorodnymi zbiorowościami.
Zbiór jednostek tworzących grupę ma za sobą podobną drogę rozwojową. Owszem, rozwojowe dylematy każdy rozwiązuje na swój sposób, same w sobie
są one jednak identyczne dla każdego z nas. Owe dylematy i sposoby radzenia sobie z nimi ze zwielokrotnioną siłą ujawniają się właśnie w procesie grupowym.
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