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Lato. Większość z nas chciałaby odetchnąć na swój sposób. Z pewnością znajdą się tacy, co zwolniliby
trochę, spokojnie poByli z samym sobą czy z innymi. Są wśród nas amatorzy ekstremalnych wypraw
gdzieś, byle dalej i egzotyczniej. Nie zabraknie miłośników krajowych atrakcji. Ale są i tacy, którzy nie
pojadą nigdzie, będą pracować lub wypoczywać w domu.
Dla wszystkich Was bez wyjątku przygotowaliśmy wakacyjne wydanie TROPlettera, w którym znajdziecie artykuły o podróżach małych i dużych, dalekich i bliskich… Zapraszamy do lektury TROPlettera
„P.O.R.A. na wakacje”, a w nim:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

P.O.R.A. na wakacje – Jac Jakubowski
Trenerów wyrazistość osobista – Maciej Robakiewicz
Po co właściwie są wakacje? – Alicja Kulawik
PodRóżny Rozwój – Dariusz Kropacz
Trening wielokulturowy – Agnieszka Wąsik
Praktyka względności – Justyna Józefowicz
Jak chomik został piękną wiewiórką – Dorota Jakubowska

Życzymy miłej lektury, Zespół Grupy TROP

MARIETTA BANACH-SURAWSKA
Koordynator Kierunków:
Trener, Coach, Mediator

SONIA JAKUBOWSKA
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Zapraszamy do kontaktu i współpracy
przy tworzeniu TROPlettera.
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P. O. R. A.
NA WAKACJE
Chodzą ulicami ludzie
Maj przechodzą lipiec grudzień
Zagubieni wśród ulic bram
Jac Jakubowski

Przemarznięte grzeją dłonie
Dokądś pędzą za czymś gonią
I budują wciąż domki z kart
Wolna Grupa Bukowina „Bez słów”

„Bodajbyś żył w ciekawych czasach” – wygląda
na to, że przekleństwo to zaczęło działać. Fascynujące wyzwania, ciężka praca i nowe
możliwości dla wielu osób
przekładają się na wieczną
gonitwę, eksploatujący wysiłek i szaleńczy wir zdarzeń.

Sztuka niespiesznego BYCIA kojarzy się większości ludzi z urlopem. Z wyjazdem, wypoczynkiem, oderwaniem się. Znaleźć się w innym miejscu, poczuć przyrodę, zobaczyć inną kulturę
albo po prostu pobyczyć się
na słońcu. Planując wakacje
zapominamy, że urlop to
może miesiąc, może dwa
lub trzy tygodnie… A wakacje to też czas pracy. Czas dziwnej pracy, bo
wielu współpracowników lub ważnych klientów nie ma. Bo mają wakacje. Potem my ma-

Wszyscy uczymy się sztuki
zarządzania sobą, własnym
czasem, energią. Zapominamy często, że wysiłek i koncentracja powinna być przeplatana
dobrym, sensownym relaksem. Oprócz czasu
działania warto fundować sobie czas bycia.
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my wakacje. W różnych normalnie sprawnych
procesach robią się puste dziury, w których
niby działamy, ale tak naprawdę czekamy.

Chcąc to wszystko osiągnąć nasz mózg nastawiony jest na nieustanne uczenie się. Odczytuje sygnały z naszego ciała i otoczenia, i nieustannie się
z nimi kontaktuje. Naśladuje,
odkrywa, przeżywa, analizuje…
Ma wbudowaną
umiejętność wyobrażania sobie
tego, co ma nastąpić i budowania na tej podstawie planów i wizji.

Wiele osób ten czas przeznacza na różnego typu
przygotowania do intensywnej, powakacyjnej pracy.
UWAGA – mała stopklatka.
Nie patrz na tekst poniżej
i spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie: Co Ci przyszło do głowy po
przeczytaniu słowa „przygotowanie”? Plan?
Porządek w papierach? Spotkania z partnerami? Wszystko to ważne, ale najważniejsze jest
przygotowanie swojego… mózgu.

Wracając do wakacji – to znakomity czas, żeby
ten mózg trochę naoliwić, podrasować czy
wymasować. Zająć się nim (czyli sobą) życzliwie, pomóc mu w uzyskaniu większej harmonii, skąpać go w empatycznej uwadze innych
ludzi. Coraz więcej ludzi przeznacza część
swojego urlopu na różnego rodzaju twórcze
warsztaty, medytacje czy rekolekcje. Czasami
decydują się na sesje coachingowe czy też
spotkania z przygotowanymi do uważności
znajomymi.

Neurolodzy policzyli i twierdzą, że każdy
mózg ma przeciętnie ok. 300 miliardów neuronów, która układają się w biliony kombinacji. Cała ta sieć działa bez przerwy. Oczywiście
najaktywniej przy ciężkiej pracy, ale także we
śnie, w odpoczynku, przy komunikowaniu się,
w radości i w złości czy smutku.
Najciekawszy przy tym wszystkim jest podstawowy wniosek naukowców. Otóż okazuje się,
że podstawową funkcją mózgu, tej gigantycznej sieci powiązań, jest zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymywanie dobrostanu człowieka. Niby jest to prosta teza, jednak dla wielu
osób wcale nie jest oczywista. Katujemy się
obniżonym poczuciem własnej wartości, negatywnym myśleniem o sobie, wchodzeniem
w toksyczne relacje czy podejmowaniem idiotycznej, ale dobrze płatnej pracy. A gdybyśmy
poświęcili nieco czasu na zrozumienie samych siebie, to zobaczylibyśmy uczucia, ciekawość, potrzebę bliskości i pasję do przekraczania wyzwań. Zobaczylibyśmy, że nasz
mózg stara się odpędzić choroby, zapewnić
siłę do satysfakcjonującej pracy, stworzyć empatyczną bliskość z innymi osobami, z którymi można tworzyć życzliwe pole dialogu
i współpracy.
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Przyszła P.O.R.A. też na Ciebie!
P.O.R.A na
Przepływ,
Przepływ jedno z centralnych pojęć psychologii pozytywnej. Radość z aktywności, umiejętność pełnej koncentracji na działaniu. I to na
takim działaniu jakie jest Tobie w tym momencie najbardziej potrzebne.
Obecność,
Obecność czyli umiejętność BYCIA – OTWORZENIA SIĘ NA KONTAKT ze sobą, ludźmi,
z przyrodą i ze sztuką.
Ruch,
Ruch rozruszać się, obudzić swoje ciało, pobiegać, poćwiczyć, porozciągać się, potańczyć
(wedle gustu – tak jak Tobie to najlepiej służy). Ruch ciała budzi aktywność mózgu.
Akceptacja,
Akceptacja spędzić czas w atmosferze życzliwości, uwagi, synergii w grupie.
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Przekładając to na Twój wakacyjny plan, polecamy wybrać takie formy „urlopowych” aktywności (w tym warsztaty, obozy, coachingi…), które pozwolą Ci:
 w pełni poczuć PRZEPŁYW, oddać się
dziejącemu się procesowi, działaniom
twórczym, pomaganiu potrzebującym;
 spokojnie skoncentrować się, skupić
i ćwiczyć sztukę BYCIA;
 znaleźć miejsce na fizyczny i psychiczny
RUCH – taniec, biegi, powolne ćwiczenia
Tai Chi albo wysiłkową gimnastykę;
 spotkać ludzi świadomie budujących
atmosferę AKCEPTACJI, życzliwości,
uważności i dojrzałej
empatii.
Namawiam serdecznie na
przyjrzenie się szeregowi wakacyjnych propozycji. Naprawdę można znaleźć miejsca duchowej medytacji czy modlitwy, obozy
jogi, warsztaty rozwijające kompetencje psychologiczne, przedsięwzięcia rozwijające
twórczość plastyczną czy muzyczną. Można
z ekologami wejść do wody, wziąć udział w
jakimś kolorowym heppeningu lub w warsztatach na PRZYSTANKU WOODSTOK.

tknąć tego, kim jesteś, czego naprawdę potrzebujesz, w którą stronę chcesz zmierzać.
Albo obejrzeć zakończony rok działań, posmakować sukcesy, uświadomić sobie wpadki
i niedoróbki.
W ramach TROP-u też mamy różne propozycje, ale najbardziej byśmy Cię zachęcali do
osobistej inicjatywy. Możesz napisać do nas
i umówić się na bezpłatne konsultacje dotyczące tego, w jaki sposób chciałbyś porozwijać się w wakacje. Pokażemy Ci nasze propozycje, ale też pomożemy w kontakcie z ośrodkami, organizacjami, które robią coś co może
trafić właśnie do Ciebie. A może uda nam się
coś razem zorganizować. Dla twoich znajomych, dla Twojej organizacji lub firmy. Coś
lekkiego, ale znaczącego i rozwijającego.
Bardzo też prosimy
Was o przekazywanie nam informacji
o ciekawych i profesjonalnie przygotowanych warsztatach, treningach, coachingach, obozach i innych wydarzeniach, w których inni mogliby wziąć udział.
Będę się starał na moim blogu informować
o takich przedsięwzięciach.

Można też wejść w wakacyjne cykle coachingowe i poprzyglądać się swoim emocjom, do-

Czekam na maile,
Jac Jakubowski
jac.jakubowski@grupatrop.pl

LATO Z TROP
‒ warsztaty, seminaria, coachingi, konsultacje
‒ sierpień 2014
Zapraszamy do kontaktu:
lato@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Lato z TROP

TRENERÓW
WYRAZISTOŚĆ OSOBISTA

Maciej Robakiewicz

Czym różni się trener od celebryty? Jak może on
pracować nad swoją wyrazistością osobistą i czym
właściwie ta wyrazistość jest? O tym wszystkim
opowiada Maciej Robakiewicz – zawodowy aktor,
trener i coach Grupy TROP.

Kiedy zacząłem prowadzić warsztaty dotyczące wyrazistości osobistej pojawiło się pytanie,
co właściwie to pojęcie oznacza. Z pomocą
przyszli mi uczestnicy i wykluła się taka oto
definicja: wyrazistość osobista to zdolność
skutecznego poinformowania otoczenia
o moich zasobach, możliwościach, mocnych
stronach, o tym co
mam do zaoferowania światu.

swoich zasobach nie musi uczestników informować. Po zastanowieniu pomyślałem, że
wyrazistość osobista trenera dotyczy specyficznej relacji trenera z uczestnikami warsztatów. Uwaga jaką ich obdarzamy skutkuje
uwagą „zwrotną” w naszym kierunku. Ona
sprawia, że jesteśmy obserwowani i najmniejsza nieprawda, która
płynie z naszej strony
jest od razu widoczna.

Pewnie można tę definicję zakwestionować (z moich TROPowych doświadczeń wynika że niemal każdą
definicję w psychologii można skutecznie zakwestionować), ale postanowiłem się jej trzymać. Co zatem oznacza wyrazistość osobista
trenera? Trener w czasie warsztatu to przecież nie gwiazda, nie celebryta i o żadnych

Albert Mehrabian na
podstawie swoich długich badań wykazał,
że jeśli mówimy do kogoś, to ta osoba w 7%
odbiera treść tego co mówimy, w 35% reaguje na nasz głos i nasze emocje i w 58% reaguje na nasze sygnały niewerbalne (mowę ciała).
Schemat ten jest znany powszechnie i nie jest
żadną nowością i rewelacją. Kłopot zaczyna
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się kiedy rozmawiamy o interpretacji tych badań. Zdecydowana większość osób zapytanych jak to interpretuje odpowiada, że nieważne co mówimy, bo to tylko 7%, a najważniejsze jak mówimy i jak wyglądamy. Oczywiście to totalna bzdura.
Jako mówcy czy prelegenci zawsze kontaktujemy się ze słuchającymi za pomocą treści.
Natomiast musimy
mieć świadomość istnienia dwóch przepotężnych elementów, które mogą tą treść i ten
kontakt wzmacniać, albo go utrudniać.
Jako aktor zawsze miałem tego świadomość.
Myślę, że w ogóle aktorzy zawsze mieli tą
świadomość jeszcze na długo przed badaniami Mehrabiana. Dlatego studenci rozmaitych
szkół teatralnych uczą się nie tylko interpretacji roli, ale przede wszystkim pracują nad głosem i ciałem. Tylko spójność i harmonia tych
trzech elementów gwarantuje prawdziwość
roli (nie mówię tu o jakości roli, a jedynie o jej
prawdziwości).
Co z tego wynika dla trenerów? Moim zdaniem konieczność pracy nad taką wewnętrz-

ną spójnością tych trzech wymienionych elementów. Nawet jeśli prowadzimy warsztaty
z tzw. tematów twardych, to nie jest obojętne
jak mówimy i jak wyglądamy. Nawet jeśli
większość uczestników nie zwróci uwagi na
nasze błędy językowe, to
dla tej pozostałej mniejszości będzie to trudne
do zaakceptowania. Jeśli
nawet większość nie będzie nam się przyglądała,
to mniejszość zauważy, że
w naszym ciele nie ma
emocji, nie ma energii.
Jako trenerom zależy nam żeby dotrzeć do
wszystkich uczestników. Musimy mieć świadomość, że każdy warsztat to pewnego rodzaju wystąpienie publiczne, w którym mamy
głęboką relacje z każdym z uczestników i podlegamy gruntownej ocenie ze strony każdego
z nich. Zadbajmy, żeby niczego tym relacjom
nie brakowało…
Maciej Robakiewicz
Absolwent Szkoły Trenerów TROP,
uczestnik Szkoły Coachów,
współpracownik Grupy TROP

WARSZTAT „NIE GRAJ, BĄDŹ SOBĄ! – CZYLI
RZECZ O WYRAZISTOŚCI OSOBISTEJ”
‒ 23-24 sierpnia 2014 (2 dni)
Zapraszamy do kontaktu:
lato@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Lato z TROP

PO CO WŁAŚCIWIE
SĄ WAKACJE?

Alicja Kulawik

Jak wypoczywać, aby naprawdę odpocząć? Co można
zobaczyć, gdy spojrzy się w inną stronę niż pokazują
przewodniki? Jak coachingowe „tu i teraz” zastosować
w turystyce? O swojej wyprawie do Japonii pisze dla nas
Alicja Kulawik, trener i coach, absolwentka Grupy TROP.

Dwa lata temu (2012) na łamach magazynu
„Coaching” ukazał się mój artykuł zatytułowany „Trud odpoczywania”. Opisywałam w nim
badania psychologiczne związane z wakacjami i urlopem. Okazało się, że wakacje kojarzone wyłącznie z pozytywnymi emocjami, mogą
przysporzyć nam nieoczekiwanych zmartwień
i stresów. Uświadomiłam sobie wtedy, że jednym z ważnych czynników,
który warto uwzględnić planując wakacje, jest odpowiedzenie sobie na pytanie: po
co jest dla mnie ten czas i jak
chcę go w związku z tym spędzić, by po powrocie czuć się
naprawdę wypoczęta?

nowanych wczasów lub dokładnie planowane
wyjazdu z uwzględnieniem wszystkich obowiązkowych miejsc do zobaczenia. Zresztą
wiele jest turystów, którzy myślą w dokładnie
ten sam sposób. Oczywiście często nie ma
w tym nic złego. Czym to jednak może grozić?
Wyobraźmy sobie pewną parę, która wybrała
się na niesamowitą wyprawę szlakiem włoskich zabytków. Po powrocie z urlopu mieli
o czym opowiadać,
głównie jednak mówili
o tym, że chętnie odpoczęliby po tych intensywnych wakacjach.
Część osób wykupuje gotowe pakiety wycieczkowe, w których program zwiedzania
jest niezwykle bogaty. Następnie robią mara-

Wcześniej patrzyłam na podróżowanie w sposób dość szablonowy – wykupowanie zapla-
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ton po wszystkich ważnych zabytkach i muzeach, a prawdę powiedziawszy niewiele po takim zwiedzaniu zostaje w głowie. Jedyną korzyścią jest chyba to, że można potem opowiadać znajomym, że było się w Paryżu i widziało Wieżę Eiffla, Luwr, Łuk Triumfalny. Gorzej jeśli ktoś zapyta się: „A widziałeś katedrę
Notre Dame?”, a my uświadomimy sobie, że
jednak nie były to najwspanialsze wakacje, bo
jeszcze tego miejsca „nie zaliczyliśmy”.
Od tamtego czasu postanowiłam trochę inaczej patrzeć na podróże, ich cel oraz to, co ma
z nich dla mnie pozostać. Nie upieram się już,
że muszę zajrzeć do każdego muzeum w mieście i zwiedzić każdy
wymieniony w przewodniku zabytek. Taki
głód na galerie i muzea
miałam jeszcze siedem
lat temu w Londynie,
chodząc do niektórych
miejsc po kilka razy, bo
nie miałam czasu i siły
jednego dnia obejrzeć wszystkich eksponatów. Ta niezwykła pazerność na sztukę zostawiła w tej chwili w mojej pamięci tylko świadomość, że tam byłam i mgliste wspomnienia
niektórych sal muzealnych. Nic poza tym.
Dzięki zmianie podejścia do zwiedzania i stylu
podróżowania, którą przeszłam, udało mi się
zabłądzić trzy miesiące temu wśród ulic Osaki
i znaleźć wraz z przyjaciółmi w niezwykłym
barze, w którym poznaliśmy meksykanina od

trzydziestu lat mieszkającego w Japonii. Został on naszym nocnym przewodnikiem po
tym niesamowitym mieście i wspomnieniem
dużo bardziej wyraźnym niż kolejny obraz
Williama Turnera w National Gallery
(wprawdzie bardzo piękny, ale oglądam je
częściej w internecie). Tą nową jakość podróżowania nazwałabym po TROP-owemu byciem na TU i TERAZ. Gdzie zamiast podążaniem za ustalonymi regułami, pozwalamy sobie po prostu pobyć w danym miejscu bez
wygórowanych oczekiwań, ambitnych i napiętych planów.
Nie zobaczyłam wielu miejsc w kraju kwitnącej wiśni, a nawet w samym Tokio. Mogłam za to
poobserwować i mieć sporo refleksji związanych ze
stykiem kultur południa
Europy i Japonii, czy atmosferą panującą na tłocznej
ulicy. I zdecydowanie tego
nie żałuję. Także i Wam,
drodzy czytelnicy TROPlettera, życzę podróżowania, które pozostawi tęsknotę za BYCIEM
w miejscach, których brak jest na łamach
przewodników.
Alicja Kulawik
Coach, Trener
Współtworzy projekt
Wedding Coaching - Coaching Ślubny
www.coachingslubny.pl

SZKOŁA COACHÓW PIERWSZEGO STOPNIA
- start 11 października 2014
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Szkoła Coachów I stopnia

Autor: Jacek Kleyff
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PODRÓŻNY
ROZWÓJ

Dariusz Kropacz

„Podróże kształtują” – często słyszymy, ale co to tak
naprawdę znaczy? Co właściwie kształtują i kogo?
Czym są małe, a czym duże podróże i w jaki sposób
mogą wpływać na rozwój w roli trenera i coacha?
Swoją własną receptę na czerpanie z tego co nas
otacza opisuje Dariusz Kropacz – trener, coach,
fotograf, absolwent Grupy TROP.

Znowu gdzieś Cię niesie? – pamiętam to pytanie mojej mamy, która nie mogła zrozumieć
dlaczego nie mogę dłużej usiedzieć w jednym
miejscu. Zaczęło się jeszcze w szkole podstawowej, kiedy jako harcerz
zwiedzałem nasz piękny
kraj wraz ze swoją drużyną.
Później liczne wyjazdy
z moją paczką podczas nauki w liceum i częste przeprowadzki na studiach.

mi się, że zaczynają to rozumieć...
Dlaczego podróże? Co w nich takiego urzekającego? To pytania, na które łatwo i zarazem
trudno znaleźć odpowiedzi. Myślę, że każdy z nas szuka w nich
czegoś innego, osobistego, własnego. Dla mnie całe życie jest
jak wielka wyprawa złożona
z małych podróży. Wiem, że
wielu ludzi wyjeżdżając pragnie tylko wypoczynku i rozrywki, ja w swoim podróżowaniu
poszukuję czegoś więcej...

Teraz pracuję. Razem z żoną i dwójką wspaniałych córek tworzymy szczęśliwą rodzinę,
która uwielbia być w ruchu. Staramy się pokazać naszym dziewczynkom, że piękno drzemie w każdym zakątku naszej ziemi. Wydaje
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Dla mnie każda wyprawa to odkrywanie siebie. Przypominanie sobie o tym co ważne
i poszukiwanie sensu życia w najprostszych,
codziennych czynnościach. Podróżuję całym

10

www.grupatrop.pl

sobą i chłonę różnorodność wszystkimi zmysłami.
Z zamiłowania jestem fotografem i przede
wszystkim obserwuję, przyglądam się, skupiam wzrok na szczegółach. Dzięki temu mogę dostrzec piękno ulotnych chwil: ludzi, którzy zajęci swoimi czynnościami nie zwracają
uwagi na turystów i ciekawe sytuacje, które
na zawsze pozostaną we mnie i ze mną. Jednak nie tylko to co widoczne jest ważne. Ni-

gdy nie zapomnę głosów muezzinów, wzywających muzułmanów na codzienną modlitwę
w Bagdadzie. Na zawsze w mojej pamięci pozostanie smak świeżych ostryg podawanych
w uroczej osadzie rybackiej Mali Ston na półwyspie Peljesac w Chorwacji czy zapach wiekowego drewna bieszczadzkich cerkwii po
wiosennym deszczu.
Przede wszystkim jednak pamiętam ludzi,
których spotkałem na swojej drodze. Esteban
– właściciel restauracji z owocami morza
w barcelońskiej marinie, który pokazał nam
jak należy zajmować się klientami i na czym
polega bezinteresowna uprzejmość.
Sprzedawca na stoisku z instrumentami
w dużym domu towarowym w Madrycie, który okazał się kubańczykiem dość dobrze znającym Polskę.
Marko – właściciel apartamentów w Chorwacji, dla którego nieznajomość żadnego języka,
poza swoim ojczystym, nie była przeszkodą
w tym aby prowadzić ożywione dyskusje, nie
tylko przy rakiji.
Karla i Steffen – małżeństwo, które zabrało
nas swoją łódką w niesamowitą podróż po
chorwackich wyspach. Imam z mostarskiego
meczetu, z którym dyskutowaliśmy o różnicach między chrześcijaństwem, a religią muzułmańską i wiele, wiele innych, z którymi
mogliśmy porozmawiać dłużej, lub których
spotkaliśmy tylko na chwilę.
Każda z napotkanych osób pozostawia swój
ślad w moim życiu i skłania do przemyśleń,
głębszej refleksji nad sensem bycia człowiekiem. Jest powodem zatrzymania się na chwilę i wejrzenia w siebie. Każdej z nich za coś
dziękuję i cieszę się, że dane mi było spotkać
ją na swojej drodze...

FOT. DARO @ WWW.KROPACZ.PL
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Mogę śmiało powiedzieć, że dzięki mojemu
podróżowaniu staję się lepszym człowiekiem.
Uświadamiam sobie wiele rzeczy, które nie
sposób zrozumieć siedząc w domu przed
komputerem. Poznaję różne kultury, obrządki, zwyczaje i przyglądam się ludziom. Towarzyszę im w codziennym życiu, szukam tego
co dla nich ważne i – tak zwyczajnie – jestem
z nimi. Wszystko to pozwala mi zrobić kolejny
krok w moim rozwoju
osobistym, a to dla
mnie niezmiernie istotne w byciu autentycznym trenerem i coachem.
Mówi się, że dobry trener powinien cały czas się rozwijać. Dla mnie
nie oznacza to tylko kolejnych godzin spędzonych na warsztatach i szkoleniach. Dzięki temu, że salę szkoleniową zamieniam często na
otwarte przestrzenie, rozwijam swój świat
emocjonalny. Zyskuję wrażliwość na różnorodność i tolerancję dla odmienności. Uczę
się jak być odważnym i nieugiętym. Zwiększam swój wachlarz doznań, co pomaga mi
dostrzegać różnice i jednocześnie być wyczulonym na podobieństwa. Odbieram świat

wszystkimi zmysłami co sprawia, że jestem
szczęśliwy. To jest mój prawdziwy rozwój.
W mojej przygodzie trenerskiej ważne jest
przede wszystkim inspirowanie innych. Nie
chcę przekonywać uczestników szkoleń do
wyjątkowości moich doświadczeń. Dlaczego?
Uważam, że każdy indywidualnie powinien
przeżyć swoje małe podróże, a także tę wielką
podróż, jaką jest życie –
sam, ale nigdy samotnie. Czerpiąc z moich
doświadczeń chcę pokazać, że często można
inaczej – niekoniecznie
lepiej, po prostu inaczej. Zawsze jest inna
perspektywa, a czy ją dostrzeżesz zależy tylko
od Ciebie. Ja mogę być jedynie drogowskazem...
Wszystkim, którzy myślą o podróżach i nie są
przekonani czy warto, mogę powiedzieć jedno - dobrze przemyślcie ten krok, bo jeśli teraz zaczniecie nie skończycie już nigdy...
Dariusz Kropacz
Trener, Coach, OE Team Consultant, Fotograf
www.kropacz.pl

WARSZTAT „BYĆ JAK LEONARDO DA VINCI
– CZYLI KREATYWNIE O WŁASNEJ
KREATYWNOŚCI ”
‒ 15-17 sierpnia 2014 (3 dni)
Zapraszamy do kontaktu:
lato@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Lato z TROP

FOT. DARO @ WWW.KROPACZ.PL

TRENING
WIELOKULTUROWY

Agnieszka Wąsik

Tolerancja, elastyczność, otwartość na odmienność.
To wszystko jest nam potrzebne, gdy wyruszamy
w podróż do innego świata, innej kultury. Jak sobie ze
sobą poradzić, gdy to co nasz otacza z jednej strony
nas fascynuje, z drugiej natomiast budzi złość
i niezgodę? O tym czego można nauczyć się w podróży
opowie Agnieszka Wąsik, training manager, coach,
absolwentka Grupy TROP.

Przyjemność napisania tego artykułu spotkała
mnie w momencie, kiedy przygotowywałam
się do mojej kolejnej podróży służbowej, sam
zaś artykuł zaczynałam
pisać siedząc już na lotnisku w Istambule i czekając na przesiadkę do
mojego docelowego
miejsca podróży – Kuwejtu.

Początkowe obawy związane z barierą językową, odmiennością kulturową oraz zwyczajnym wyzwaniem, zastąpiły ciekawość, dziecięca radość oraz refleksja nad tym, jakim staję się człowiekiem
i trenerem dzięki pracy, w tak różnych środowiskach kulturowych.

Tak się niezwykle złożyło, że pasji związanej
z wykonywaniem zawodu trenera zawdzięczam to, gdzie dzisiaj znajduję się w życiu zawodowym, ale również to, że dzięki mojej
pracy mogę podróżować niemalże po całym
świecie.

Kiedy myślę o moich podróżach, to w pierwszej kolejności przychodzi mi do głowy słowo
„tolerancja”, a konkretnie, że się jej uczę. Zawsze uważałam się za osobę o dużej tolerancji,
ale dopiero praca z tak odmiennymi pod różnym względem ludźmi, podczas szkoleń
i warsztatów, skłoniła mnie do zastanowienia
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nad własną tolerancją. Bo jak tu się zachować
kiedy wiem, że jadę do kraju, gdzie nie mogę
jako kobieta stanąć przed uczestnikami rodzaju męskiego na szkoleniu i czegokolwiek
ich uczyć? Dla nich
jest to obraza kiedy
kobieta ma się do
nich zwracać jako osoba dyktującą zasady.
Co jest w tym momencie ważniejsze –
wykonanie zadania
i wsparcie ich w nowej pracy czy obrona własnych wartości i przekonań? Z jednej strony
irytuje mnie, że mam się dostosować i nie
mogę mówić do nich publicznie tylko gdzieś
„na uboczu”, ale z drugiej jestem zaintrygowana tym, jak tamtejsze kobiety mogą tak żyć,
kiedy we mnie takie zasady budzą gniew. Każda z nich jest inną osobą, od dziecka jest wychowywana w zupełnie innej kulturze, w obliczu innych zasad, innej wiary i innej codzienności.
Kiedy zaczynam sobie zdawać z tego sprawę,
zmieniam perspektywę patrzenia na pracę
w tak odmiennych warunkach. Łatwiej jest mi
zrozumieć, że muszę być odpowiednio ubrana i w odpowiedni sposób zwracać się do
uczestników mojego szkolenia, bo ważny jest
wspólny cel – stworzenie takich warunków na
szkoleniu, aby uczestnicy mogli skorzystać
z mojej wiedzy i umiejętności, wymienić się
poglądami, które pomogą w naszej późniejszej współpracy. Nazywam to byciem elastyczną i jest to moim zdaniem, jedna z najcenniejszych cech jakie w sobie odkryłam właśnie dzięki podróżom, rozmowom, doświadczeniom w innych krajach. Dzięki elastyczności łatwiej mi nie oceniać wypowiedzi, zachowań, przyzwyczajeń prezentowanych przez
osoby biorące udział w moich szkoleniach, a
raczej zastanowić się nad nimi, zwłaszcza jeżeli budzą mój gniew, lęk czy frustrację. Wolę
być towarzyszem w podróży, czasami trzymającym odpowiedni drogowskaz, czasami błą-
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dzącym niż tym, który cały czas nadaje jeden
kierunek. A kwestię tolerancji i rozmyślania
nad nią nadal zgłębiam, ponieważ każdy człowiek jest inny, ma prawo do innych zachowań.
Podróże to dla mnie również ciągła lekcja słuchania
i czekania na gotowość drugiej strony do wejścia
w kontakt, do ujawnienia
swoich myśli, opinii i co najtrudniejsze – emocji.
Niezwykle wartościowym treningiem pod kątem cierpliwości, bycia w ciszy i wreszcie słuchania są zawsze szkolenia, które prowadzę
w Moskwie. Rosjanie, z którymi mam przyjemność współpracować, są bardzo pracowici, zorganizowani i zaangażowani w swoją
pracę, jednak skłonienie ich do mówienia
o emocjach stojących za wypowiadanymi słowami czy działaniem, przypomina obieranie
cebuli. Ważne jest żeby nigdzie się nie spieszyć i dzieląc na etapy, pokazać istotę tego,
dlaczego tak ważne jest mówienie o naszych
emocjach.
Żeby to zrobić musiałam zacząć od siebie, być
przykładem, pokazać, że można poprowadzić
szkolenie, z którego uczestnicy czerpią wiedzę
ale także budują relacje dzieląc się emocjami,
stwarzając tym samym wartościowe sytuacje
edukacyjne. A te sytuacje wzbudzają emocje
również we mnie. Na jednym ze szkoleń, miałam problem z dojściem do porozumienia
z trenerką, z którą współpracuję właśnie
w Moskwie, sprawa dotyczyła kolejności prezentowania zaplanowanych tematów oraz ich
zakresu. Podczas przerwy miałyśmy dość
burzliwą wymianę zdań, która oprócz przekazu werbalnego miała również odzwierciedlenie w naszym ciele – zaciśnięte szczęki, nerwowe ruchy rąk a potem ręce założone na
piersi, unikanie kontaktu wzrokowego.
O ile uczestnicy nie rozumieli słów przez nas
wypowiadanych (mówiłyśmy po angielsku

TROPletter 7/2014 (18)

www.grupatrop.pl

15

a nasza grupa nie była biegła w tym języku,
szkolenie było prowadzone w języku rosyjskim), naszą zmianę w mowie ciała zauważyli
natychmiast, co wywołało dość duży niepokój.
A ów niepokój objawił
się tym, że po zakończeniu przerwy i przejściu przez nas do dalszej części szkolenia,
uczestnicy mieli opór
żeby odpowiadać na
zadawane przez nas
pytania, unikali kontaktu wzrokowego, czego
efektem w pewnym momencie była przedłużająca się cisza. Trzeba było zareagować, coś
zrobić żeby dalej wszystko szło. Wykorzystałam tą sytuację, jako okazję do pokazania jak
można pracować z emocjami i ich ujawnieniem i powiedziałam co się stało podczas
przerwy, jakie emocje to we mnie wywołało
i co dalej z tym chcę zrobić. Efekt? Kilka osób
podzieliło się swoimi spostrzeżeniami, co do
naszej mowy ciała, tak innej niż ta sprzed
przerwy, swoimi obawami związanymi ze
zmianą naszej postawy. I tak zaczęliśmy bardzo powoli pracować z tym co w środku każdego z nas i jaki to może mieć wpływ na otoczenie. Cenna lekcja, dla całej grupy, również
trenerów, którzy zawsze powinni mieć świadomość tego jak sposób ich komunikacji,

również ten niewerbalny ma ogromny wpływ
na to, co się dzieje na szkoleniach. Na to co,
mogą poczuć inni.
Właśnie usiedli obok mnie
Chińczycy, którzy zajmują
dużo przestrzeni i bardzo
dużo mówią, kompletnie nie
zwracając uwagi na to, że
może to komuś przeszkadzać. Zawodowo nie miałam przyjemności jeszcze
pracować z tą nacją, jednak
podróżując spotykam ich bardzo wielu,
w niemalże każdym kraju. Zawsze jest tak samo – gwarno, tłoczno i kolorowo.
Czasami zmieniam miejsce, bo przeszkadza
mi hałas. Teraz postanowiłam posiedzieć
i poobserwować gesty, posłuchać języka
i uczyć się tej niezwykłej odmienności, żeby
w przyszłości zostawiać równie dużo przestrzeni uczestnikom na szkoleniach. Tylko
dzięki niej możemy cieszyć się i docenić to, że
każdy z nas jest i ma prawo być inny. To sprawia, że całe życie jest pasmem niezwykłych
sytuacji edukacyjnych.
Agnieszka Wąsik,
Training Manager & Coach, absolwentka 14
edycji Szkoły Coachów

TRENING INTERPERSONALNY
„ZROZUMIEĆ SIEBIE I INNYCH”
‒ 24-28 września 2014
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Trening Interpersonalny

FOT. JUSTYNA JÓZEFOWICZ

PRAKTYKA
WZGLĘDNOŚCI

Justyna Józefowicz

Sporo podróżuję. Był autostop, spanie pod mostem,
rodzinna wyprawa camperem przez Australię, lata
w Irlandii, miesiące w Wietnamie, poza tym mnóstwo
mniej lub bardziej standardowych wypadów. Nigdy
all inclusive. Zazwyczaj rodzinnie, z obranym kierunkiem,
ale bez szczegółowego planu. O swoich 7 podróżnych
odkryciach i symbolicznym znaczeniu Hello Kitty opowiada
Justyna Józefowicz – trenerka, innowatorka społeczna,
aktualnie w podróży.

Sporo podróżuję. Był autostop, spanie pod
mostem, rodzinna wyprawa camperem przez
Australię, lata w Irlandii,
miesiące w Wietnamie,
poza tym mnóstwo
mniej lub bardziej standardowych wypadów.
Nigdy all inclusive. Zazwyczaj rodzinnie,
z obranym kierunkiem, ale bez szczegółowego planu.

Jeśli koncentruję się na doświadczaniu i poznawaniu, nic nie zastąpi podróży. Smażona
szarańcza, whisky za dolara, sajgonki z chleba
tostowego, wzruszające
powojenne amerykańsko-wietnamskie pary 60
-latków trzymających się
za ręce, żydowski szpital
o najwyższych światowych standardach w
środku niczego, denga i inne tropikalne choroby, na które ponoć od dziesięciu lat już nikt
nie chorował, a jednak...

Podobno podróże kształcą. Myślę, że kształcą
albo nie. Kwestia decyzji. Pytanie, na czym się
skupiam. Czy na radości odkrywania, czy na
ocenie i odnoszeniu do znanej mi rzeczywistości. Za każdym razem to nowa decyzja.
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decyzji, że nigdy więcej plecaka, nocy z dziećmi na lotnisku, kilkunastogodzinnych lotów.
Decyzji, o których z rozkoszą zapominam, pakując się przed kolejną wyprawą.
Architektura, przyroda – te cuda podróży
są oczywistością. Powietrze pachnie inaczej, słońce inaczej
zachodzi, woda ma
inny kolor – dla mnie
to wartości bezwzględne. Ale jest też druga strona – spotkania z ludźmi. Tych ani Wojciechowska, ani Cejrowski, ani żaden inny podróżnik za nas nie
doświadczy.
Odkrycie numer 1
Siła płynąca z wartości to mój graal. Jest uniwersalna.
Azja, gdzieś na trasie Ho Chi Minh – Singapur.
Samolot pełen młodziutkich buddyjskich mnichów. Ja w euforii. Obok mnie siedzi ich przywódca. Siedział gdzie indziej, ale zmienił miejsce. Mówi o Bhutanie. Cenią wolność. Chronią ją przed współczesnym światem. Po Bhutanie nie można swobodnie podróżować. Palenie jest zakazane. Jeśli komuś bardzo zależy
musi starać się o dokument. Coś jak prawo
jazdy. Wtrąca, że nie powinnam pić tej kawy,
zamówiłam nie to jedzenie, a w Polsce je się
konie. Kawa, jedzenie – faktycznie obrzydliwe.
Nie pamiętam, żebym jadła koninę, ale poczucie winy mam.
Mnich jest taki sam jak mój Dziadek. Mnich
skończył kilka fakultetów i wykłada na całym
świecie. Dziadek skończył 7 klas i zaczęła się
wojna. Nie mogę się oprzeć zestawieniu. Są
identyczni. Bezwzględna dobroć i bezwzględ-
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ne zasady. I dystans do siebie. Mnich na pożegnanie podaje mi swój adres mailowy. Na
różowej karteczce z Hello Kitty.
Odkrycie numer 2
W podróży wszystko jest
względne. Jedyne na czym
można się oprzeć to ja, tu
i teraz.

Bangkok, miniprzystań na
rzece, tłum turystów kłębi
się wokół dzieci, pływających w metalowych miskach. W każdej misce
oprócz dziecka jest wąż. Niektóre mają węża
na szyi. Konsternacja. Dzieci na oko mają po 3
-5 lat. Zarabiają pieniądze. Wypracowane
punkty odniesienia zawodzą. Kiedy brak znanych punktów odniesienia, jest się zdanym
tylko na siebie i na swoje decyzje tu i teraz.
I widać, że każdy podejmuje te chwilowe decyzje: daje pieniądze dziecku, żyjącemu w biedzie. Lub nie daje pieniędzy dziecku, wykorzystywanemu do naciągania turystów.
Odkrycie numer 3
Przekonania bywają różne, reakcje takie same.
Izmir, Turcja, kawiarenka na przystani. Proszę
o najlepszą kawę. Kelner proponuje rozpuszczalną Nescafe. Proszę o kartę i wskazuję tradycyjnie parzoną kawę po turecku. Kelner nie
dowierza. Wygląda na to, że byłam pierwsza.
Pytam go o okolicę. Okazuje się, że poza kilkoma słowami nie zna angielskiego. Z zakłopotania podnosi obie ręce i zaplata dłonie za
głową. Zupełnie jak mój Syn.
Odkrycie numer 4
Kompleks polskości jest głupi, ale bywa użyteczny.

FOT. JUSTYNA JÓZEFOWICZ
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Carrigaline, Irlandia, szkoła podstawowa dla
dziewcząt. Dzień międzynarodowy – pełna
sala, rodzice opowiadają o krajach, z jakich
pochodzą dzieci. Mówimy o Polsce. Dzieci
zafascynowane zdjęciami, dopytują z ekscytacją o szczegóły.
Włącza się pani dyrektor: - Czy w Polsce jest
dużo budowlańców?
Kilka miesięcy później
w bibliotekach w Carrigaline mamy około 200 polskich książek i
filmów dla dzieci i młodzieży. Na żadnej
okładce pani dyrektor nie znajdzie budowlańca.
Odkrycie numer 5
Podróże mocno weryfikują przekonania na
własny temat.
Po wyprawie do nielegalnych przybytków
Bangkoku, na Cowboy Street, czy po przypadkowej wizycie w kambodżańskim klubie karaoke, który okazał się luksusowym domem
publicznym, dociera do mnie, że jednak nie
muszę widzieć wszystkiego. I że od niektórych
zjawisk muszę się odciąć, jeśli chcę normalnie
żyć. A chcę. I raczej nie jestem wyjątkiem.
Drugiego dnia – jak wszyscy – idę oglądać
świątynie, lwy, słonie. Jest przyjemnie egzotycznie, wystarczająco facebookowo. Potem
wracam do domu i od czasu do czasu – oglą-

dając w telewizji dokumenty o łamaniu praw
człowieka – oburzam się jak wszyscy.
Odkrycie numer 6
Mistrzowie networkingu to
osoby poniżej 10 roku życia.
I jeszcze jedno permanentne odkrycie. Zachwycam się,
obserwując dzieci, które,
niezależnie od tego czy to
Plac Św. Marka, czy plac zabaw przy stacji benzynowej
na autostradzie, skupiają się na swoich pasjach i nawiązywaniu chwilowych znajomości.
Dla nich bariery językowe sprowadzają się do
wyłapywania śmiesznych brzmień i natychmiastowej nauki nowych słówek. Różnice religijne stanowią jedynie przedmiot zadziwienia,
a kolor skóry jest kolorem skóry, niczym więcej. Ja też tak chcę.
Nie będzie podsumowania. To odkrycie numer 7. Po co domykać niedomykalne. Przede
mną kolejna podróż. Nie planuję. Bo i po co?
Jak zaplanować samolot pełen mnichów, podróż tirem z wytatuowanym kierowcą skinheadem, czy wyścigi pływackie z małymi Chińczykami? Wolę mieć w pogotowiu trochę urlopu, aparat i karteczki z Hallo Kitty. Potem pozostaje się tylko zachwycać i dziwić. I o to chodzi.
Justyna Józefowicz
trenerka, innowatorka społeczna

SZKOŁA TRENERÓW PIERWSZEGO STOPNIA
‒ start 11 października 2014
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Szkoła Trenerów I stopnia

FOT. JUSTYNA JÓZEFOWICZ

JAK CHOMIK
ZOSTAŁ PIĘKNĄ WIEWIÓRKĄ

Dorota Jakubowska

Znowu to samo… Tym razem chciałam to wszystko
rozegrać inaczej, rozsądniej, bardziej racjonalnie,
może też serdeczniej. A wyszło jak zwykle, jak od lat.
Ile razy ogarnęła Cię rozpacz, że nie jesteś w stanie
zmienić nawyków? Że w pewnych sprawach ciągle
kręcisz się jak chomik w chodziku?

Enneagram, typologia o pochodzeniu starym
i trochę tajemniczym, tłumaczy to zjawisko
tak: każdy człowiek ma swą moc, swoją misję
życiowa, po coś istnieje.
Może po to aby być liderem lub artystą, a może
aby pilnować porządku,
generować pomysły lub
opiekować się innymi,
a może po to, żeby widzieć sprawy takimi,
jakie są lub widzieć jasno przyszłe zagrożenia.
Te wspaniałe moce, realizowane konsekwentnie w życiu, dają Tobie i innym szczęście. Niestety, mamy też swoje uzależnienia i wady,
będące rodzajem groźnego DNA. Szczególnie
mocno ujawniają się w nadmiernym stresie,
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ale jeśli ich nie zidentyfikujemy i nad nimi nie
pracujemy, to zaczną dominować całe życie.
I tak stajemy się chomikami...
To nie tylko kolejna typologia, lecz także głęboka psychologicznie próba uchwycenia natury relacji miedzy
ludźmi. Dopiero w relacjach
z poszczególnymi osobami
reprezentującymi określone
typy z Enneagramu ujawniają się Twoje moce i uzależnienia. Dlatego często najlepszym nauczycielem jest dla nas ten, który nas najbardziej
denerwuje. Dzięki niemu wiesz, że nosisz
w sobie destrukcję, ale też możesz rozwijasz
swoją moc…
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Enneagram to droga głębszej świadomości
uczuć, myśli i stylów działania. Pozwala zrozumieć
swoje potrzeby
i nawyki. Przede
wszystkim jednak
praca w oparciu
o niego to sposób
na polubienie ludzi jeszcze bardziej. Z jego

perspektywy wszyscy jesteśmy obdarzeni tą
samą szansą i wszyscy jesteśmy
ułomni.
Jak w bajce: chomik to taka zaklęta
przez zło, ale potencjalnie wolna
i piękna wiewiórka. Zrzućmy ten zły
czar, dajmy się sobie zaskoczyć…
Dorota Szczepan-Jakubowska
Prezes Grupy TROP

WARSZTAT „INTELEKT, INSTYNKT, EMOCJE
– MOJE MOCE I SŁABOŚCI. ENNEAGRAM
W DZIAŁANIU”
‒ 7-10 sierpnia 2014 (4 dni)
Zapraszamy do kontaktu:
lato@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Lato z TROP

TOOLTROP
NARZĘDZIOWNIK SPECJALISTY

Tym razem zapraszamy do zapoznania się
z ćwiczeniem pt. „Droga bohatera”. Bazuje ono
na technice pracy warsztatowej i coachingowej
jaką jest metafora. Opisana poniżej aktywność
jest sprawdzoną propozycją na „domknięcie”
określonego etapu szkolenia czy też przyjrzeniu co do tej pory wydarzyło się w trakcie spotkań coachingowych.

świat”, podjąć decyzję o zmierzeniu się z wyzwaniem.
Zaczynają się przygotowania. Bohater wyrusza
w podróż do groty, w której ma stoczyć walkę,
zawalczyć o to, co to wyzwanie za sobą niesie.
Po drodze dowiaduje się, kto jest jego sprzymierzeńcem, a kto wrogiem. Jakie ma zasoby,
a czego jeszcze nie ma. W końcu staje przy
wejściu do groty, gdzie czeka go ostateczny
pojedynek. Na każdego w tej grocie czeka co
innego. Bohater podejmuje decyzję o wejściu,
gdzie jest już sam na sam z wyzwaniem, toczy
walkę o to, co dla niego jest ważne, po co przyszedł.

Cel:
Ćwiczenie ma na celu uruchomienie autorefleksji, podsumowania dotychczasowych osiągnięć i wyzwań związanych z określonym etapem rozwoju np. w zakresie trenerskim czy
coachingowym.

Po walce, zwycięskiej oczywiście, wychodzi
z groty i wyrusza w drogę powrotną. Możliwe,
że jest nieco osłabiony, „pokiereszowany”
i zmęczony, ale zwycięski. W końcu dociera do
zasłużonej nagrody. Czym ona jest, to zależy
od bohatera, ale zawsze czeka i jest ukoronowaniem tej wyprawy.

Przygotowanie:
 Na 14 kartkach A4 napisz nazwy stacji
(opisane poniżej).
 Następnie na podłodze wyznacz dwa
obszary gry oddzielone od siebie linią
wykonaną np. z taśmy klejącej.
Przebieg gry:

Bohater powraca do zwykłego codziennego
świata. Musi się jeszcze zregenerować, oczyścić z pozostałości walki. Życie powoli znów
wraca do normy, bohater wraca do domu
i zaczyna ponownie żyć swoim codziennym
życiem, ale po jakimś czasie… staje przed nim
nowe wyzwanie, znów dostaje wezwanie do
zmierzenia się z jakimś wyzwaniem, które początkowo odrzuca…

Wprowadzenie do gry
Bardzo ważnym elementem ćwiczenia jest tzw.
wprowadzenie w historię, czyli opowiedzenie
uczestnikom przypowieści, baśni o podróży
wybranego bohatera. Narracja jest uzależniona od trenera prowadzącego ćwiczenie. Wspomniana historia może brzmieć następująco:
Główny bohater żyje codziennym życiem, ma
swoje przyzwyczajenia, obowiązki i rytuały.
W pewnym momencie dostaje wezwanie, do
zmierzenia się z jakimś wyzwaniem. Początkowo je odrzuca i próbuje żyć dalej tak, jak to
było do tej pory. Jednak, ziarnko zostało zasiane, świadomość zbliżającej się zmiany coraz
bardziej przedziera się do myśli bohatera.
W tym momencie spotyka na swojej drodze
mentora, który pomaga mu przejść w „inny
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Wskazówki dla trenera prowadzącego:
Opowiadając historię możesz oprzeć się na
ulubionej baśni albo książce (np. Władca Pierścieni). W trakcie narracji rozkładaj kolejne stacje drogi bohatera w taki sposób, żeby na koniec ułożyły się w krąg, podzielony na pół
przez rozciągniętą na podłodze linię. Na samej
linii powinny się znaleźć 2 stacje: spotkanie
z mentorem i nagroda (po przeciwnych stronach kręgu). Pozostałe stacje to:
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TOOLTROP
NARZĘDZIOWNIK SPECJALISTY
W zwykłym świecie:

szkolenia, np. gdzie teraz jesteś jako trener,
gdzie jesteś jako menedżer, jako animator
zmiany. Co jest Twoim wyzwaniem, co będzie
Twoją nagrodą. A może właśnie odebrałeś tą
nagrodę i potrzebujesz oczyszczenia po walce?
Co pozwoli Ci się oczyścić? A może jesteś właśnie w zwykłym świecie i żyjesz życiem codziennym. Jakie wyzwanie Cię czeka?

 Oczyszczenie
 Powrót do domu
 Codzienne życie
 Wezwanie/wyzwanie
 Odrzucenie wyzwania

Niech każdy z uczestników przejdzie się po
całym kole, zastanowi się, jakie etapy rozwoju
ma już za sobą, a co go jeszcze czeka. Na koniec niech stanie tam, gdzie teraz jest, niech
znajdzie swoje miejsce (może być tak, że większość osób jest w tym samym miejscu), niech
każdy po kolei opowie innym dlaczego stoi
właśnie tu, jakie ma za sobą stacje, to się na
nich działo i co go jeszcze czeka.

Granica – Spotkanie z mentorem.
W innym świecie:


Wyruszenie w podróż



Sprzymierzeńcy/wrogowie



Wejście do groty



Walka w grocie,



Wyruszenie w podróż powrotną

To ćwiczenie jest bardzo dobrym podsumowaniem, autoewaluacją drogi rozwoju.

Granica – Nagroda.
Poproś uczestników aby zastanowili się na jakim etapie drogi bohatera aktualnie się znajdują. Możesz zawęzić to do tematu
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Poniżej załączamy schemat ułożenia gotowej
„planszy” do gry.
Powodzenia!
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Zapraszamy na dzień inspiracji, wymiany wiedzy,
doświadczeń, ciekawych spotkań oraz rozmów.
W programie między innymi:



warsztaty i seminaria;
specjalne stoiska informujące
o naszych szkoleniach otwartych,
programach dedykowanych
firmom i biznesowi, systemie
certyfikacji.

Szczegóły dnia otwartego wkrótce na
naszej stronie WWW.

12 września 2014
11:00-19:00
Siedziba Grupy TROP
ul. Pożaryskiego 69,
Warszawa-Anin.
akademia@grupatrop.pl
22 615 52 40

www.grupatrop.pl

TROPOWIEŚCI
CO U NAS SŁYCHAĆ?
Trenerka TROP nagrodzona przez Polską Radę Biznesu!

10 czerwca odbyło się w TROPie długo przygotowywane, pierwsze seminarium warsztatowe poświęcone programowi Tropem Jakości.

15 maja Jola Czernicka-Siwecka – prezes Fundacji Iskierka, trener, wieloletni współpracownik i partner Grupy TROP, otrzymała Nagrodę
Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta
za Działalność Społeczną!

Wykłady poprowadzili Andrzej Jacek Blikle
i Dorota Szczepan-Jakubowska, a Jacek Jakubowski moderował całość.

Serdecznie gratulujemy i jesteśmy niezmiernie dumni.

Seminarium prowadzone było w oparciu
o Metodę TROP – ważna była integracja i tworzenie warunków do osobistego dialogu,
uważnego słuchania się. Struktura spotkania
opierała się na haśle przewodnim całego programu „Jakość – Przywództwo – Zmiana”.

Wykład Maćka Baryłki podczas wiosennego
Coachowiska.
Znałam Maćka w roli mentora, ale pierwszy raz
miałam go zobaczyć w roli „wykładowcy”. Odrobinę się spóźniłam i to, co na starcie rzuciło się
w oczy, to zaangażowanie słuchaczy. Wykład
okazał się pracą interaktywną z wykorzystaniem
„tu i teraz” niemal dosłownie – hałasu za oknem
i pytaniem osadzonym w temacie wykładu:
„jakie to emocje budzi?”…

Zapraszamy do zapoznania się z relacją moderatora spotkania Jacka Jakubowskiego.
W czerwcu zakończyły zajęcia 31 edycja Szkoły Trenerów oraz 16 edycja Szkoły Coachów.
Jesteśmy z Wami i życzymy Wam powodzenia!

26 maja po raz trzeci wystąpiliśmy podczas
Coachowiska, tym razem reprezentował nas
Maciek Baryłka, który rozmawiał z uczestnikami na temat „Emocji w pracy coacha”.

Rozpoczęliśmy współpracę z Charakterami pierwszy tekst z cyklu pod patronatem Grupy
TROP „Przepis na lidera” został wydany w lipcowym numerze.

Zapraszamy do wczytania się w relację Maćka
oraz Vesny Lorenc, absolwentki Szkoły Trenerów i uczestniczki Szkoły Coachów TROP.

Zobacz nasze inne publikacje.

Jola Czernicka-Siwecka, wykład Maćka Baryłki na coachowisku oraz Seminarium Tropem Jakości
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TROPOWIEŚCI
CO U NAS SŁYCHAĆ?
Krzemowa dolina coachingu, czyli coaching
w organizacji.

współpracy z amerykańskim psychologiem Davidem Golemanem (ojcem inteligencji emocjonalnej).

28 maja Dorota Szczepan-Jakubowska uczestniczyła w spotkaniu „HR na Śniadanie”, gdzie
dyskutowaliśmy o tym czy „Coaching to moda
czy metoda”. W spotkaniu wzięła udział także
Kamila Czerwińska, menedżerka projektów,
organizatorka eventów, absolwentka Szkoły
Coachów Grupy TROP, która opowiada o tym,
jakie płyną wnioski z tego spotkania:

Podobną rolę w instytucjach, firmach czy organizacjach mogą pełnić dobrze zaplanowane
programy coachingu pracowników. Ich zadaniem jest wyposażenie pracowników w narzędzia, które pozwalają im lepiej rozwiązywać
konflikty, radzić sobie ze stresem i oczekiwaniami szefów oraz dają szansę „przewentylowania”
emocji w szczerej i empatycznej rozmowie z coachem.

Chade-Meng Tan jest singapurskim inżynierem
pracującym w Google od 2002 roku. Od siedmiu
lat prowadzi wśród pracowników specjalny program rozwoju, oparty o medytację i rozwój inteligencji emocjonalnej. Zapytany w belgijskim
magazynie „Psychologies” o korzyści cytuje jednego z pracowników: „Kiedy mam w pracy problem, medytuję i wiem potem, jak mógłbym go
rozwiązać.”

Przez wsparcie pracowników programy te wspierają organizacje w osiąganiu jej celów. Nie od
dziś wiadomo, że zadowolony pracownik, to
pracownik zmotywowany i efektywniej pracujący.
Przeczytaj całą relację z „HR na Śniadanie”.

Trzeba wiedzieć, że Google przeznacza 20% czasu swoich pracowników na rozwój ich własnych
innowacyjnych projektów.

Zakończył się dofinansowany ze środków Unii
Europejskiej projekt EFS 5.

Autorski program rozwoju empatii, umiejętności
społecznych i przywracania dobrego samopoczucia w miejscu pracy Chade-Meng rozwinął we

Kliknij aby zobaczyć statystyki.

Zdjęcia z zakończenia Szkoły Trenerów.
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KALENDARIUM
CZYLI CO? GDZIE? KIEDY?

STAŁE

Gdzie?

Kiedy?

Kontakt

Program superwizyjno-mentoringowy

Siedziba Grupy
TROP*

Dołącz w każdej
chwili

marta.bara@grupatrop.pl

Cykl Inspiracje

Siedziba Grupy
TROP*

Dołącz w każdej
chwili

anna.swietochowska@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

22.07.2014
17:30-20:30

akademia@grupatrop.pl

Warszawa

07.08.2014

paulina.wojcik@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

12.08.2014
17:30-20:30

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

21.08.2014
17:30-20:30

akademia@grupatrop.pl

LIPIEC

Co?

U!Lider: Działanie-Relacje-Wiedza
Moderator zmiany w organizacjach
Lider na nowe czasy
Wystąpienie Doroty Szczepan-Jakubowskiej
podczas StartUp Mixera organizowanego przez
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

SIERPIEŃ

Profesjonalista w zgodzie ze sobą
Magia trójkąta, czyli jak dbać o spójność
myśli, uczuć, działań w pracy trenera i coacha
U!Lider: Działanie-Relacje-Wiedza
Moderator zmiany w organizacjach

*Siedziba Grupy TROP, ul. Pożaryskiego 69, Warszawa
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KALENDARIUM
CZYLI CO? GDZIE? KIEDY?

Co?

Gdzie?

Kiedy?

Kontakt

Siedziba Grupy
TROP*

12.09.2014
11:00-19:00

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

23.09.2014

akademia@grupatrop.pl

DZIEŃ OTWARTY
Zobacz jak działamy, czyli Grupa TROP
od zaplecza oraz cały dzień
seminariów, spotkań i rozwoju
Profesjonalista w zgodzie ze sobą

WRZESIEŃ

Od czeladnika do mistrza,
czyli jak korzystać ze swoich mocnych stron
w pracy trenera i coacha
Seminarium prawne
dla trenerów i coachów
prowadzący Jarek Greser
Trening Interpersonalny
Zrozumieć siebie i innych
Szkoła Trenerów I stopnia
Rozpoczęcie kursu
Szkoła Coachów I stopnia
Rozpoczęcie kursu

PAŹDZIERNIK

Szkoła „Praca z Konfliktem
w Organizacjach”
Rozpoczęcie kursu
Ogólnopolska konferencja warsztatowa
„Tropem Jakości”
Program U!Lider: Działanie-Relacje-Wiedza
Rozpoczęcie kursu

09.2014
Siedziba Grupy
TROP*

dokładna data
pojawi się na
stronie WWW

paulina.wojcik@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

24-28.09.2014

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

od 11.10.2014

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

od 11.10.2014

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

od 18.10.2014

akademia@grupatrop.pl

Stara Przędzalnia
ul. 1 go Maja 41D
Żyrardów

20-21.10.2014

kontakt@tropemjakosci.pl

Siedziba Grupy
TROP*

od 25.10.2014

akademia@grupatrop.pl

*Siedziba Grupy TROP, ul. Pożaryskiego 69, Warszawa
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