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Widoki za oknem nie przypominają już raczej zimy, ale rzut
oka na kalendarz przypomina nam jednoznacznie, że na
wiosnę jeszcze za wcześnie. Obserwowanie przyrody daje
wspaniałą okazję pogodzenia się ze starym powiedzeniem
„tempus fugit, aeternitas manet – czas ucieka, wieczność
pozostaje”. Zmiany, z którymi stykamy się na co dzień dają
nam do myślenia.
Pozostając w tym nieco melancholijnym nastroju przednówka,
zapraszamy was do lektury najnowszego numeru naszego
magazynu. Na kolejnych stronach znajdziecie nie tylko opis
tego, czym aktualnie się pasjonujemy w TROPie, ale także kilka
sprawdzonych sposobów na to, jak radzić sobie z wiosennym
stresem. Postaramy się również wyjaśnić Wam czym jest
modny ostatnio termin „serendipity”.
Zapraszamy do lektury.
Zespół e-magazynu TROP
SONIA JAKUBOWSKA
Trener, konsultant w dziale
Zmiana i Rozwój: TROP dla Firm

MAGDALENA PRZYBOREK
Koordynator Akademii TROP

MACIEK TRAWKA
Specjalista ds. IT,
programista strony
internetowej, redaktor
i edytor materiałów TROP

JUSTYNA ZACHARUK
Trener, coach,
konsultant w dziale
Zmiana i Rozwój:
TROP dla Firm

SZYMON NIEMIEC
Koordynator Ośrodka TROP

MACIEJ SANDOMIERSKI
Koordynator
ds marketingu i sprzedaży

PAULINA WÓJCIK
Koordynator
ds. marketingu i promocji

Zapraszamy do kontaktu i współpracy
przy tworzeniu TROPlettera.
Napisz do nas: tropletter@grupatrop.pl
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PRZYPADKOWE
ZARZĄDZANIE SZCZĘŚLIWYM TRAFEM

Jac Jakubowski

Wywiad z Jackiem (Jacem) Jakubowskim o zjawisku
serendipity, wywołany rozmową z drem Ryszardem
Praszkierem „Chaos daje im zysk. Kto jest za to
odpowiedzialny?” opublikowanym w poprzednim
numerze e-magazynu TROP (kliknij aby pobrać).

Według dra Ryszarda Praszkiera TROP potrafi
„zarządzać serendipity”, a żeby było ciekawiej
serendipity, to zdolność dokonywania szczęśliwych odkryć przez przypadek.

przypadku TROP i osoba, która zwołuje spotkanie, czyli ja, ważne jest też odpowiednie
dobranie uczestników.
Jaki klucz stosować przy zapraszaniu ludzi
na spotkania w stylu serendipity?

Jak zarządzać czymś przypadkowym?
W jaki sposób to robimy? Gdzie jest serendipity w Metodzie TROP? Jak uruchamiamy ten efekt?

Zapraszam osoby z różnych bajek, ale takie
po których nie spodziewam się, że będą agresywne w rozmowie, nie będą oporowały, zakładam, że będą
rozumiały podstawowe założenia –
np. dlaczego rozmawiamy o emocjach. Powiedziałbym, że warto
szukać osób nastawionych na współpracę
opartą na empatii. Osób, które są uważne na
relacje i gotowe słuchać innych.

Jac Jakubowski: Jak się
przyglądam nazwie serendipity, to prawie każdy nasz
warsztat taki jest. Na
warsztatach trenerzy uruchamiają proces
grupowy z pewną dozą niewiadomej, wnoszą
ją klienci. Najlepiej specyfikę serendipity można pokazać na przykładzie spotkań Instytutu
TROP – ich bazą jest idea przewodnia, w tym
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Jaka jest technologia takich spotkań?

Ludzie często wychodząc z takich spotkań
mówią, że coś ważnego zobaczyli, zrozumieli
i jeśli będą dalej robić coś wokół tej inspiracji,
wprowadzać ją w życie, to
mogą z tego wyjść innowacyjne projekty.

Na początku ja lub ktoś inny stara się przedstawić w inspirujący
sposób temat przewodni a później tworzymy warunki do
rozmowy, w których
ludzie słuchają siebie
nawzajem i jednocześnie zwalniamy ich z mówienia w tonie dyskursywnym. Nie muszą niczego udowadniać,
być logiczni, a za to mogą przyglądać się temu, co przychodzi im do głowy, snuć rozmaite pomysły, opowiadać o skojarzeniach z tematem, emocjach jakie odczuwają. I nie wiemy, co z tego wyjdzie.

Mam wrażenie, że Konwersatorium Zarządzanie Jakością prof. Andrzeja Blikle,
które wspólnie poprowadziliśmy po hasłem
„Szok nowego – jak pracować z emocjami,
aby przeprowadzić ludzi przez pierwszy etap
zmiany” miało taki charakter. W serendipity
według TROP ważnym elementem jest wspólnota wartości, na konwersatorium były
osoby skupione wokół zarządzania jakością
i prof. Andrzeja Blikle. Ci ludzie przychodzą na

spotkanie z własnej woli, chcą usłyszeć, dowiedzieć się czegoś ciekawego, zrozumieć coś
na temat jakości.

inspirowana przez prowadzącego, odpowiedni czas na bliskość emocjonalną w grupie,
a moderatorzy dbają o poczucie bezpieczeństwa. Taki moderator swoim uśmiechem,
sposobem bycia, moderacji modeluje uważność i dba, o to, aby każdy uczestnik zabrał
głos. Nie trzeba się przepychać, walczyć
o głos. Moderator tworzy pewien porządek
na zasadzie „rundki” albo przydziela głos, panuje nad procesem grupowym, ale nie nad
osobami. Każdy człowiek ma swój proces myślowy, coś przeżywa i ma do tego prawo, ale
wspólnie w grupie uczestnicy komunikują się
w rytm jasnych zasad komunikacji wyznaczonych przez moderatora.

Podobną sytuację stworzyliśmy podczas Festivalu TROP – Smakuj Rozwój, gdzie zrobiliśmy open space – zaprosiliśmy różne ciekawe
osoby, które prowadziły gniazda tematyczne.
Uczestnicy mogli wybrać to gniazdo, które
najbardziej ich ciekawiło, mieli wolny wybór
co do tego, czy zostaną i będą rozmawiać dalej, czy też zmienią temat i przeniosą się do
innego gniazda.
Optymalne serendipity według TROP to
takie, gdzie oprócz prowadzącego są też moderatorzy, czyli duża grupa (50-100 osób) za-
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Serendipity w Metodzie TROP dotyczy pracy
w większej grupie – konferencji, antykonferencji i open space, uruchamiamy tam proces
społeczny, w mniejszej prowadzimy warsztat
i inicjujemy proces grupowy.

gotowanie osobiste do uruchamiania procesów. A później ten „przypadek” ten wynik, nie
jest tak naprawdę przypadkiem, jego kształt
jest przypadkiem, bo nie wiemy co będzie.
Jakie emocje najczęściej towarzyszom serendipity?

Jak myślę o programach, które prowadzimy
w korporacjach albo firmach rodzinnych to
mam wrażenie, zjawisko serendipity też tam
zachodzi. Przychodzimy do firmy z pewnym
doświadczeniem, kategoriami, narzędziami,
ale nie z gotowym programem. Przychodzimy
zapytać właściciela czy prezesa o co mu chodzi. Jeśli chce zrealizować program, którego
założenia są zgodne z naszymi wartościami –
wchodzimy do firmy i wspólnie go kształtujemy.

Taki stan odkorkowania, czasami euforyczny,
czasami ciekawości i widzenia kierunku, czasami też poczucie inności, bo coś nowego zobaczyłem np. drogę jak do czegoś dojść. Myślę, że optymalny stan to radość ze spotkania
międzyludzkiego, integracja, ale też wynalazczość, nowe pomysły na działanie, bo wtedy
jest serendipity, kiedy się zintegrowaliśmy, ale
ku czemuś.
Do czego można zastosować serendipity?

Gdyby ktoś powiedział: „Nauczcie wszystkich
manipulować” to nawet nie podejmujemy
współpracy. Jeśli kierunek wyznaczany
przez klienta jest
zgodny z naszymi wartościami, to wchodzimy do firmy
i rozpoczynamy rozmowy, inicjujemy rozmaite działania, które
pozwalają nam iść w stronę uzgodnioną z
klientem.

Po pierwsze po to, by pomagać ludziom i firmom pracować nad innowacjami, czyli powodować sytuacje, w których ludzie wpadają
na różne odkrywcze pomysły.
Po drugie, żeby dać im siłę do
ich realizowania. A po trzecie
serendipity świetnie nadaje
się do sieciowania. Tworzymy przestrzeń,
w której ludzie spotykają się w działaniu, a nie
tylko są ze sobą w emocjonalnym kontakcie.

To, co Metoda TROP ma wspólnego ze zjawiskiem serendipity to zarządzanie procesem,
a nie wynikiem. Mamy odpowiednie przy-

TROPletter 2/2016 (26)

6

www.grupatrop.pl

Szkoła Trenerów Pierwszego Stopnia
Szkoła Coachów Pierwszego Stopnia
Szkoła U!Lider

©

Start już 9 kwietnia 2016
Dzień Otwarty w Grupie TROP – 26 lutego
Bezpłatne seminarium: „Na TROPie własnej drogi” – 15 marca

22 615 52 40 akademia@grupatrop.pl

NOWE POKOLENIE
ROLNIKÓW

Urszula Nowak

„Społeczna odpowiedzialność biznesu nie kończy
się na bramie fabryki lub drzwiach biura. Miejsca
pracy, które tworzy firma są centrum życia
pracowników. Energia i surowce, które zużywamy
zmieniają kształt naszej planety. Oczywistym jest, że
wzrost gospodarczy nie powinien być celem samym
w sobie, ale raczej narzędziem służącym jakości
życia, nigdy nie będąc dla niego szkodliwym”.

To przemówienie Dyrektora Generalnego Danone Antoina Riboud z 1972 roku stanowi
kamień węgielny w budowaniu społecznej
odpowiedzialności biznesu firmy Danone.

stycznych, dystrybutorów, władz lokalnych i
terytorialnych.
W tej historii jest jeszcze miejsce dla trzeciego
aktora – Fundacji TROP, która powstała po to
by inicjować zmiany rozwojowe i społeczne,
rozwijać kultury organizacyjne, wprowadzać
zmiany środowiskowe.
Działania Fundacji oparte są na Metodzie
TROP, która łączy w sobie psychologię humanistyczną, zarządzanie organizacją uczącą się
jak i myślenie systemowe.

W 2009 roku Grupa Danone ugruntowała
swoje przekonania dotyczące konieczności
współistnienia celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych tworząc Fundusz Danone
Ekosystem. Przeznaczeniem Funduszu jest wzmocnienie i rozwój działalności partnerów, którzy tworzą
i wspierają łańcuch wartości Danone na
całym świecie: rolników, dostawców i podwykonawców, operatorów transportowych i logi-
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cia mlecznych gospodarstw rolnych w dostosowaniu do dynamicznie zmiennych realiów
rynkowych połączyło działania Funduszu Danone Ekosystem, Danone Polska oraz Fundacji TROP we wspólnym projekcie Nowe Pokolenie Rolników – od gospodarstwa rodzinnego
do rodzinnego przedsiębiorstwa.
Nowe Pokolenie Rolników to projekt dla wybranych gospodarstw,
które łączą życie rodzinne z codzienną produkcją mleka. To projekt dla bardzo dobrych gospodarstw mlecznych mający na celu uwolnienie ich potencjału tak by stały się rodzinnymi przedsiębiorstwami i zyskały przewagę
konkurencyjną na tle europejskich gospodarstw.
Do pilotażowej edycji wybraliśmy 40 osób,
20 farm rodzinnych produkujących mleko dla
Danone. Pracujemy z rolnikami w kilkuosobowych grupach w trzech województwach: śląskim, kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim. Podczas warsztatów pracujemy zarówno nad rozwojem kompetencji miękkich i społecznych jak i wzmacnianiem kompetencji
twardych wspierających prowadzenie rodzin-
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nego gospodarstwa mlecznego. To nasi
uczestnicy decydują o kierunku rozwoju projektu.
Mijają właśnie trzy miesiące, od rozpoczęcia
projektu. Przez ten czas dużo się zadziało,
trochę się zżyliśmy, trochę poznaliśmy. To co
naprawdę jest dla nas
niezwykle cenne i ważne
to zaangażowanie jakim
wykazują się nasi
uczestnicy. Mogliśmy
przyglądać się jak od
pierwszej nieufności, zdystansowania do metod pracy typu praca w parach, grupach, na
forum czy siedzenie w wspólnym kręgu,
otworzyli się na dialog, jak chcą i potrzebują
wymieniać się poglądami i doświadczeniami.
Tą przemianę doskonale skomentował jeden
z uczestników projektu: „Było ciężko zaciągnąć nas na te spotkania, teraz będzie wam
ciężko nas się pozbyć”.
Jeszcze długa droga przed nami. Na pewno
pochwalimy się kolejnymi etapami projektu,
naszymi odkryciami i osiągnięciami.
Do tego czasu nie pozostaje nam nic innego
jak życzyć Wam, Drodzy Czytelnicy:
Niech rozwój będzie z Wami!

GPS: Kierunek i działanie
Program
Mentoringowo-Superwizyjny
dla praktykujących trenerów
i coachów, absolwentów szkół
trenerów i coachów.
Roczny system wsparcia rozwoju
w trzech obszarach:






rozwój osobisty – ciąg dalszy
pracy nad sobą jako osoba
efektywnie wspierająca
innych w działaniu,
pogłębienie wiedzy
i doskonalenie umiejętności
związanych ze skuteczną
współpracą z innymi,
rozwój biznesu – budowanie
marki własnej i rozwijanie
przedsiębiorczości
(zarabianie).

Prowadzący:
Jac Jakubowski
Wsparcie:
Dorota Jakubowska
Kontakt mentoring@grupatrop.pl

Trening uważności
praca nad sobą, superwizja
trenerska i coachingowa. Rozwijanie
sztuki wprowadzania zmiany
organizacyjnej i społecznej.
Sesje mentoringowe i superwizyjne.

Trening intelektualny
poszerzanie wiedzy z zakresu
psychologii, sztuki zarządzania,
nowych trendów w gospodarce
i wiedzy o mózgu.
Lektury i seminaria.

Trening zadaniowy
realizacja wspólnie prowadzonych
projektów. Rozwijanie
przedsiębiorczości, profesjonalizacja
– biznes oparty na własnej pasji,
budowanie sieci kontaktów
pomocnych w działaniu,
pogłębianie sprawności
organizacyjnej i umiejętności
współpracy.
Sesje robocze.

EMPATIA
W FIRMIE RODZINNEJ

Jac Jakubowski

Firma rodzinna ma specyficzna sytuację. Różne formy empatii
są jej stałym elementem, zabarwiają, a może konstytuują jej
codzienność. Rodzina mieszkająca i pracująca razem jest
polem codziennego przepływu emocji, ucierania się znaczeń,
procesów doprowadzających do decyzji, a także nieuchronnych
konfliktów i starć.

Miłość

nymi mechanizmami, złością, poczuciem żalu,
odrzucenia stajemy się osobami pełniejszymi,
głębszymi, mądrzejszymi.

W hierarchii wartości większości ludzi miłość
najczęściej zajmuje główne miejsce. Jest oczywiście bardzo różnie rozumiana, ale dążenie
do jej pełni, do jej istoty wydaje się być istotą
samorealizacji, poczucia sensu, spełnienia
najgłębszych potrzeb.

Wolność
Decyzja o wspólnym prowadzeniu firmy oznacza także realizację bardzo ważnej, wspólnej
wartości. Jest nią wolność, krystalizująca się w
postawie przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość, czyli bycie
sprawczym, branie własnego życia we własne
ręce, sztuka przekładania pomysłów i marzeń na efektywne działanie. Oznacza to wejście w rzeczywistość biznesu z całą jej wspaniałością i wszelkimi paskudztwami. To budowanie osobowych relacji

Jeżeli przyjrzeć się duchowej wykładni nauk każdej właściwie
religii, to miłość jest jedną istotą
sensu życia albo jej nieodzownym elementem. Rodzina jest
jednym z podstawowych miejsc
w których tę miłość mamy praktykować, dojrzewać dzięki niej. Poprzez czułość, wspólne
świętowanie, codzienną bliskość, ale też poprzez zmaganie się z ograniczeniami, obron-
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ze współpracownikami i klientami, ale także
brnięcie w toksycznych „układach”, ocieranie
się o świat oszustw i manipulacji. To rozwijanie w sobie sztuki liderowania, szczególnie
trudnego, bo robionego razem. W naszej kulturze panuje stereotyp jednoosobowego
przywódcy, władcy, króla, któremu reszta służy. Ale czasy się zmieniają. Wiele nowoczesnych rodzin stawia na partnerstwo. W firmie
oznacza to umiejętność synergicznego liderowania przez dwie albo i więcej osób. Dawać
to może niesamowite wsparcie, ale też tworzy
często pole wyniszczającej firmę i rodzinę
walki.
Dojrzała empatia
Wartości wg wielu badaczy wyrastają z procesu osiągania dojrzałości emocjonalnej, poznawczej, społecznej.
Proces ten bazuje na zjawisku empatii, która
jest naszym naturalnym, biologicznym wyposażeniem. Mamy rozbudowany układ neuronów lustrzanych, które pozwalają na emocjonalny i intelektualny kontakt z innym człowiekiem. Od każdego z nas zależy to, jak swoje naturalne zasoby wykorzysta. Największym
niebezpieczeństwem jest konserwowana na
różne sposoby niedojrzałość empatyczna.
Nieświadome „zarażanie się” uczuciami innej
osoby, pozorna jedność polegająca np. na
tańcu dominacji i uległości, ucieczka od własnych problemów w pewnego rodzaju pracoholizm – wszystko to niszczy godność osoby
ludzkiej, zabija miłość, niszczy wolność, a tak-
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że rozbija skuteczność działań. Z kolei dojrzała empatia pozwala na umiejętność towarzyszenia sobie nawzajem, docenianie, znajdywanie lepszych rozwiązań. Tworzy atmosferę
uważności, do której lgną współpracownicy
i klienci.
Empatia w relacjach międzypokoleniowych i sukcesja
Praca nad rozwojem swoich kompetencji empatycznych jest też niesamowitym wyzwaniem związanym z wychowaniem dzieci.
W firmie rodzinnej dzieci od kołyski nasiąkają
tym, co się w rodzinofirmie dzieje. Czują dumę
z tego, co robią rodzice
i złość (rozżalenie?) wynikającą z tego, że często
problemy firmy są w codziennej rzeczywistości
„ważniejsze” niż one. Piszę „ważniejsze”
w cudzysłowie, bo właściwie każdy rodzic powie, że dzieci są dla niego najważniejsze. Więcej – w wewnętrznym przekonaniu rodziców
to najprawdziwsza prawda. Jednak dziecko
odbiera nie deklaracje tylko codzienne zachowania. Jeżeli sprawy firmowe ciągle wygrywają z czasem dla dzieci, jeżeli nie starcza uważności, energii, zaangażowania rodzicom steranym po dniu zmagań, żeby skoncentrować się
chociaż chwilę na dziecku, jeżeli rodzice muszą wieczorem uzgodnić różne decyzje
(często trudne, przeradzające się w kłótnie)…
W głowie i sercu dziecka rodzi się mrożące
krew w żyłach przypuszczenie, że jest dla rodziców nieważne…

Autor: Jacek Kleyff

W naszych nowych czasach pojawił się jeszcze
jeden nowy problem. Wielu rodziców marzy
albo automatycznie zakłada, że dzieci przejmą ich biznes. Widzą w nich naturalną kontynuację siebie, swojej pasji, uzasadnienie swoich wyrzeczeń. Dawniej było to oczywiste –
człowiek rodził się w swojej klasie społecznej,
a możliwość odziedziczenia gospodarstwa, dworu
czy później warsztatu lub
fabryki tworzyła jasną
perspektywę na przyszłość.

Ilość problemów wzrasta lawinowo w prowadzącej firmę rodzinie wielodzietnej. Wszystkie
powyższe problemy trzeba pomnożyć przez
liczbę dzieci (czyli stają się podwójne, potrójne itd.), bo każde z nich z osobna jest jakoś
w tym procesie umieszczone. Poza tym fakt
posiadania rodzeństwa powoduje, że żadne z takich
dzieci nie jest
„z osobna”. Są
rodzeństwem,
czyli kochają
się i kłócą, pomagają sobie i rywalizują. A rodzice dbają
o nich, ale emocjonalnie, np. któreś wyróżniają. Albo, żeby było jeszcze trudniej, mama jest
bliżej z córką, a tata z synem (albo na odwrót). Te procesy zachodzą w każdej rodzinie,
ale w rodzino/firmie dochodzą jeszcze nowe.
Np. któreś z dzieci naprawdę bardziej nadaje
się na lidera, szefa. Lepiej zarządza, ma smykałkę do interesów albo lepiej zna się na tym,
czym firma się zajmuje.

Dzisiejsze czasy tworzą niezliczone szanse na
rozwój i samorealizację w zawodach i rodzajach działalności, o których się rodzicom nie
śniło. Dorastające dziecko może mieć potężny
wewnętrzny dylemat. Chce pójść swoja drogą, sprawdzić się w samodzielnym życiu,
a z drugiej strony nie chce zawieść pokładanych w nim nadziei. Dobra, oparta na dojrzałych wyborach sukcesja jest wspaniałym wydarzeniem, a właściwie procesem dającym
spełnienie i rodzicom, i dzieciom. Jednocześnie przysparza dużo bólu, tworzy dylematy,
a czasami rozbija i rodzinę i firmę.

TROPletter 2/2016 (26)
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Empatia jako baza współpracy
Innym jeszcze wyzwaniem dotyczącym procesów empatycznych jest to, co dzieje się w prowadzonej przez rodzinę firmie. Istotą każdej
firmy jest współpraca. Współpraca wewnątrz
(między pracownikami), ale też najważniejszy
dla przetrwania firmy proces budowania relacji z klientami. Dorzućmy do tego konieczność
budowania współpracy z różnego typu dostawcami, urzędnikami, środowiskiem zawodowym i lokalnym. Właściwie każdy przedsiębiorca powinien być super-ekspertem od
współpracy.
Nowym wyzwaniem dla
firm jest konieczność
życia w nieustannej zmianie i odpowiadanie na
nie aktywnym uczeniem się. Śledzenie zmian
na rynku, nowych rozwiązań prawnych, nieustannie rozwijającej się wiedzy związanej z
przedmiotem działań firmy, skutecznych metod zarządzania, motywowania, sensownych
modeli sprzedaży – to wszystko powoduje
coraz węższą specjalizację. A to z kolei oznacza, że w każdej firmie każdy pracownik może
mieć unikalną wiedzę, która może usprawnić,
a czasem wręcz uratować firmę.
Jedną z podstawowych kompetencji pracodawcy czy menedżera jest budowanie takiej
atmosfery i kultury organizacyjnej, żeby pracownikowi chciało się dzielić tą wiedzą
(a często intuicjami, spostrzeżeniami, zasłyszanymi informacjami…). Empatia jest bazą
tego procesu. Jest spoiwem każdej wspólnoty
zadaniowej, rdzeniem wspólnie budowanych
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innowacji, a także warunkiem konstruktywnego rozwiązywania kryzysów.
PODSUMOWANIE
Jestem przekonany, że przedsiębiorca rodzinny właściwie musi być mistrzem empatii. Musi stale ją doskonalić w domu, w firmie, w relacjach z klientami i całym zewnętrznym światem. Od jego kompetencji wyrażających się
m.in. dojrzałością empatyczną zależy właściwie szczęście rodziny i los prowadzonej
wspólnie firmy.
Wiele osób nie wie, że empatię, tak jak całą
tzw. inteligencję emocjonalną, można rozwijać. Każdy człowiek, niezależnie od
poziomu, z którego startuje, może
zrobić w tym zakresie bardzo duże
postępy. To już nie teoria – potwierdzają to badania psychologiczne, twierdzą tak badacze mózgu, mówią tak mądrzy przedstawiciele biznesu.
Czasami problemy emocjonalne są tak głębokie, że ludzie decydują się na różne formy
terapii. Warto wtedy znaleźć dobrych profesjonalistów, a nie domorosłych szarlatanów.
Niezależnie od terapii dostępne są najróżniejszego rodzaju formy treningu (w tym klasyczny już w Polsce trening interpersonalny), coachingu indywidualnego i grupowego. Coraz
więcej firm podejmuje programy całościowego doskonalenia kultury organizacyjnej. Także
coraz więcej rodzin prowadzących firmy
uczestniczą w różnego typu sesjach wsparcia
komunikacji i rozwiązywania konfliktów. To
wszystko pokazuje, że tylko od wewnętrznej
motywacji, determinacji, koncentracji zależy
to, czy Twoja rodzina i firma stanie się szczęśliwsza i efektywniejsza.

Autor: Jacek Kleyff

Psychologiczna Akademia Firm Rodzinnych
Prowadzona przez Grupę TROP
Naszą misją jest dostarczanie firmom rodzinnym
adekwatnych programów rozwoju. Zajmujemy się
psychologicznym aspektem funkcjonowania firmy.
Wspieramy wprowadzanie koniecznych zmian
w organizacji, zachowując jej rodzinną kulturę.

Jeśli chcesz się zapisać do bezpłatnego programu
PAFR, napisz maila na adres: pafr@grupatrop.pl
Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

SPOTKANIE CZŁOWIEKA
Z CZŁOWIEKIEM
„Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch
substancji chemicznych: jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja,
obie ulegają zmianie.”
Carl Gustav Jung

Szymon Niemiec

Jungowskie podejście do spotkania doskonale
opisuje sytuację, z którą spotykamy się w codziennym życiu. Stając z drugą osobą twarzą
w twarz – trafiając na nią w sytuacji społecznej – dokonujemy wyboru dotyczącego naszej
wspólnej już wtedy przyszłości. Wybór ów
dotyczy tego, czy zajdzie między nami jakaś
reakcja, czy też spotkanie to skończy się, tak
jak zaczęło – przypadkiem. Decydując się na
spotkanie, decydujemy się również na wzięcie odpowiedzialności za konsekwencje wyboru.
Jeżeli dajemy sobie prawo do
reakcji na drugą osobę, powinniśmy posiadać świadomość, że
jednocześnie przyjmujemy fakt
zmiany, jaka zachodzi w nas samych i w osobie, z którą przyszło nam wejść w relację. Nie
jesteśmy bowiem wolnymi elektronami, które
pozostają w próżni samotności, lecz istotami
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uwikłanymi w potężną sieć wzajemnych oddziaływań i wpływów.
Jacek Jakubowski na jednym z ostatnich seminariów porównał ludzi do mikrokosmosów
które wchodząc ze sobą w interakcje generują olbrzymi potencjał zmiany zarówno osobowościowej jak i społecznej. Trudno się temu
dziwić, skoro ilość potencjalnych połączeń,
jakie potrafią stworzyć nasze neurony
przewyższa liczbę
atomów w całym
wszechświecie. Dysponując takim potencjałem możemy
sobie jedynie wyobrażać, jakiej zmiany dokonać możemy po prostu doprowadzając do
spotkania jednego z takich mikrokosmosów
z naszym osobistym, który nosimy w głowie.
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Reakcje, które wtedy zachodzą, nieuchronnie
prowadzą do zmiany i to w obydwu światach
jednocześnie. Ciekawość drugiego człowieka,
otwartość na doświadczenia i uruchomione
neurony lustrzane to recepta na dobrą zmianę, która co ciekawe potrafi zajść zupełnie
niezauważenie. Można by to porównać do
spotkania dwójki ludzi obsypanych czerwonym i białym pyłem, którzy spotykają się
w ciasnym przejściu. Jeżeli tylko pozwolą sobie otrzeć się o siebie (wejść w reakcję) to zamiast białej i czerwonej osoby otrzymamy
dwie o różnym odcieniu różu. I mam wrażenie, że to największa
korzyść, jaką możemy
ze spotkania wyciągnąć. Spotkanie i następująca wskutek niego zmiana otwiera bowiem mnóstwo możliwości dla każdej z jego
stron.
Jak pisała w swojej książce „Wszystkie marzenia światsa” Theresa Revay: „Spotkania wytyczają drogę ludzkiego losu, niezależnie od tego,
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czy trwają kilka godzin, kilka dni, czy całe życie.”
To właśnie dzięki spotkaniu z drugim człowiekiem zyskujemy nieocenioną szansę rozwoju
własnej osobowości. Spotkana przez nas osoba staje się nie tylko lustrem naszej własnej
osoby, ale także imperatywem zmiany. To, co
ważne to fakt, aby zmiana ta była adekwatna
do naszych potrzeb i oczekiwań. Aby dokonywała się w zgodzie z nami samymi.
W Metodzie TROP© staramy się patrzeć na
osobę holistycznie, widząc nie tylko jej wiedzę, ale także myśli, emocje i działania. Dzięki
temu udało się nam w ciągu ostatnich 20 lat
zebrać i stworzyć Model
MUD©, czyli model adekwatności pomiędzy myślami, uczuciami i doświadczeniami. To właśnie ten model podczas
spotkania daje realną
możliwość adekwatnej
zmiany, przebiegającej
nie chaotycznie, lecz w sposób uporządkowany.

Autor: Jacek Kleyff
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STRES
NA ZDROWIE!

Dorota Jakubowska

Większość ludzi pod pojęciem stresu rozumie coś, co budzi
strach, co ich fizycznie i duchowo przerasta. Jeśli przyczyna
złego samopoczucia nie daje się jednoznacznie wyjaśnić, winne
są najczęściej zestresowane nerwy! Czy rzeczywiście stres ma
tylko jedno, negatywne oblicze?

O stresie pozytywnie

lutogenezy autorstwa lekarza i badacza Arona Antonovsky’ego. Badając osoby po traumach wykazał on konkretny związek pomiędzy zdrowiem i odpornością organizmu na
doświadczenia stresowe nawet tak ekstremalne jak holocaust, a sposobem indywidualnego reagowania na nie. Podstawowym czynnikiem decydującym o zdrowiu
jest wg niego spójność wewnętrzna (koherencja), która
z kolei zależy od poczucia mocy,
poczucia sensu oraz poczucia
sprawstwa.

Stres nie jest zły. Wiele osób potrzebuje nawet sporego poziomu stresu, aby dobrze
funkcjonować. Niebezpieczny jest jednak
stres nadmierny, przedłużający się, nie przerywany odpoczynkiem i relaksem. To, że ktoś
jest stale „we władzy
stresu”, ma związek
z jego życiową postawą. Pracując ze stresem można oddziaływać tylko na jego widoczne skutki (bóle głowy, problemy z koncentracją itp.), bądź zastanowić się co się takiego ze mną dzieje, że się stresuje. Jakie
czynniki, sytuacje, ludzie potęgują to uczucie,
a jakie wpływają na jego obniżenie. W pracy
nad budowaniem dobrego stylu radzenia sobie ze stresem inspirujemy się koncepcją sa-
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Zatem ten jest zdrowszy, kto w stresie :
 Rozumie w wystarczającym dla siebie
stopniu, co i dlaczego dzieje się wokół niego, ma nad sprawami kontrolę poznawczą
(Rozumiem).

19

www.grupatrop.pl

TROPletter 2/2016 (26)

 Ma poczucie wpływu, jego działanie jest
zgodne z wartościami i mocnymi stronami,
sądzi, że potencjalnie ma wystarczające
zasoby osobiste i społeczne, aby dać sobie
radę, wierzy w siebie (Mogę).
 Ma poczucie sensu związane z sytuacją
stresową, chce się nią zajmować, wie, o co
walczy (Widzę sens).
Osoba z wysokim poczuciem spójności
z większym prawdopodobieństwem zareaguje na stresor w sposób aktywny i z wiarą, że
posiadane przez nią zasoby są w tej sytuacji
wartościowe i efektywne. Dzięki temu jej
emocje nie są skrajne i mimo stresu nadal
udaje się je kontrolować. Co oznacza tu
„kontrolować emocje”? Nie mamy na myśli
powstrzymywania się od wyrażania ich czy
też zaprzeczania im. Jest wielka różnica pomiędzy odreagowywaniem emocji nie bacząc
na konsekwencje, a ujawnianiem ich w kontrolowany sposób. Chodzi nam głównie
o zdolność osoby do bycia w kontakcie z własnymi i cudzymi uczuciami, samoświadomość
tego, co się z nią w sferze emocjonalnej dzieje, a jednocześnie o zdolność do bycia realistycznym i uwzględniania rzeczywistości. Osoby spójne (koherentne) rzadziej stosują szkodliwe dla sprawy mechanizmy obronne, takie
jak wyparcie, zaprzeczanie, przeniesienie.
Rzadziej też odcinają się od możliwości uzyskania wsparcia ze strony otoczenia. Zamiast
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Rozumiem

Mogę

Widzę sens
tego podejmują raczej próbę racjonalnej koncentracji na zadaniu, w które angażują się
z adekwatną energią.
Dzięki temu napięcie nie przekształca się automatycznie w dystres i nie blokuje możliwości radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Osoby takie koncentrują się raczej na zwiększaniu szans na powodzenie, niż na swoim
„problemie wewnętrznym”.
Prowadząc warsztaty dotyczące pracy ze stresem nie koncentrujemy się na tym, jak uniknąć stresu, lecz jak zachować zdrowie
w świecie pełnym stresujących wydarzeń.

Autor: Jacek Kleyff

Trening uważności Metodą TROP
z Jacem Jakubowskim
29 lutego

Zapisz się

Cykliczne warsztaty – trenowanie uważności na siebie i innych
Fort Sokolnickiego, Czarnieckiego 51, Warszawa
150 zł brutto/spotkanie

W KURNIKU
(AUTENTYCZNEGO) PRZYWÓDZTWA
Wokół nauczania przywództwa narosła ogromna ilość
szkodliwych mitów i nawyków, z którymi warto
rozprawiać się przy różnych okazjach.
Igor Zaborowski
Autorzy większości literatury z zarządzania i
przywództwa nie rozgraniczają na przykład
do kogo adresują konkretne opracowania.
Wręcz przeciwnie, sugerują prawie każdą pozycję prawie każdemu liderowi od założyciela
małej/średniej firmy lokalnej, przez liderów
średniego szczebla międzynarodowych organizacji po globalnych wizjonerów i najwyższą
kadrę zarządzającą. Nic
dziwnego, skoro mało któremu autorowi czy badaczowi
chce się pochylić nad specyfiką rzeczywistości menadżera średniego szczebla lokalnej organizacji, zamiast badać tych największych jak
Elon Musk czy Steve Jobs.

sprawdziły się (lub de facto, które współistniały, niekoniecznie będąc krytycznym czynnikiem sukcesu) u największych rekinów biznesu. Co gorsze, nawyk ten nie tylko przekierunkowuje uwagę adepta na rzeczywistość i wymagania dalekie od tego, z czym on sam na
co dzień się konfrontuje, ale też podświadomie sugeruje celowanie w osiąganie podobnej omnipotencji.
Cóż z tego, że pozycja i warunki nie te.
Ten jeden z wielu
negatywnych nawyków w nauczaniu
przywództwa to
pierwszy krok do
pompowania nieprawdziwego „Ja” liderów,
zaburzania ich przywódczej samoświadomości i blokowania uważności na „tu i teraz” ich
zespołu i organizacji. Wystarczy spojrzeć na
demonstracyjnie okazywane poczucie ważności i pewności siebie większości „panów pod

Każdy adept przywództwa niezależnie od
szczebla, na którym się znajduje w swojej organizacji, dostaje zatem na wstępie określoną
listę zachowań do praktykowania, które
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krawatami”, za plecami których stoją duże
zespoły czy instytucje.
Drugim negatywnym nawykiem w edukacji
przywódców jest nauczanie, nawet przez skądinąd pomocnych autorów, w którym pierwsze kroki na ścieżce przywództwa zajmują
przygotowanie lidera do wejścia w walkę,
konfrontację i obronę pozycji przed swoim
zespolem i organizacją. Najczęściej sugerowane priorytety to skupianie się na szybkim budowaniu własnego autorytetu, pośpieszne
budowanie relacji traktowanych jako zasób
do wygrywania konfliktów czy tworzenie sojuszy strategicznych umożliwiających dostęp do
zasobów organizacji. Istne zaproszenie do
dżungli, gdzie duży i silniejszy może więcej.
Również tutaj od samego początku pompuje się sztuczne ego
lidera, tak aby przetrwało potencjalne najazdy przełożonych,
podwładnych i współpracowników. W konsekwencji powyższych nawyków balonik początkowych ambicji lidera, jego nadziei i szczerego zaangażowania przeradza
się w balon oczekiwań nie do spełnienia oraz
trwałego napięcia trudnego do zniesienia
skupionego na podtrzymywaniu możliwie
największego, i eksponowanego, ego. Wszystko to przy podstawowym założeniu, że lide-
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rem jest ktoś „ponad” innymi, mający prześcignąć pozostałych, by wspiąć się w hierarchii
ważności. A jest to jedynie osiągalne, gdy lider jest „bardziej” niż inni, a gwarantem jego
powodzenia jest sukces kosztem innych i ciągły, wysoki wydatek energetyczny, aby stan
bycia „ponad”, realny czy projekcyjny, utrzymywać. Do czego to prowadzi?
Jakiś czas temu przeprowadzono ciekawy eksperyment, od którego ukuto później określenie „modelu Super-Kurczaka” („super-chicken
model”). Postanowiono zbadać efektywność
zespołów na przykładzie produktywności kur
umieszczonych w różnych stadach korzystając z uroczo prostego miernika ich skuteczności w postaci ilości zniesionych jaj. Do pierwszej grupy, tzw.
średniaków, dobrano nioski z dotychczasową przeciętną
ilością znoszonych
jaj. Do drugiej
z kolei wybrano te
z największą ilością
znoszonych jaj, kurze debeściaki, i tylko te
były następnie stale karmione, które znosiły
najwięcej jaj. Pozostawiono je w obserwacji
na 6 kurzych pokoleń. Co się okazało?
Grupa przeciętnych niosek dobrze sobie radziła, kurki były pulchne, ładnie opierzone, a

Autor: Jacek Kleyff

ilość znoszonych jaj znacząco wzrosła. W super-stadzie natomiast wszystkie z wyjątkiem
trzech… były martwe. Te, które przeżyły, zadziobały pozostałe na śmierć dość szybko
wyłapując mechanizm, że w super-stadzie
mogą przeżyć (odnieść sukces) jedynie poprzez tłumienie i osłabianie produktywności
(odnoszenia sukcesu) pozostałych niosek.

Jakubowska (podkreślę, że guru w swoim obszarze, dyrektor organizacji, lider i w tej sytuacji również trener) rozpoczęła swoją wypowiedź od słów, że dzisiaj to właściwie nie bardzo ma siłę prowadzić zajęcia, a dodatkowo
to w ogóle obawia się, co dobrego nam z tego
całego programu wyjdzie. We mnie natychmiast pojawił się szok i niedowierzanie – ale
jak to?! Nasza samica alfa wykazuje brak pełnej gotowości do pracy i jeszcze to otwarcie
komunikuje zespołowi? Nasza liderka wśród
liderów odczuwa obawę nie wiedząc dokąd
doprowadzą nas różne aktywności
i bezpardonowo się tym dzieli?

To samo dzieje się w świecie organizacji.
W obecnej dobie fetyszu efektywności i kompetencji (specyficznie rozumianych) oczekuje
się najlepszych efektów próbując wybrać
z grupy jednostki najbystrzejsze i najlepiej
wykształcone ofiarowując im wszystkie zasoby i władzę niezbędne do
odniesienia sukcesu. Rezultatem, jak piszą sami autorzy badania, jest finalnie
„agresja, dysfunkcja i marnotrawstwo”.

A no właśnie… W połączeniu z bagażem
pozostałych doświadczeń była to dla mnie
doskonała lekcja autentycznego przywództwa. Od tego
momentu coś we mnie pękło, coś puściło. Był
to balon nierealnych oczekiwań w stosunku
do lidera wyniesiony z modelu „SuperKurczaka” nieświadomie pompowany wcześniej przez lata. Jakiej to ulgi doznałem odczuwając w tamtej chwili lekkość i magię autentyczności przywództwa.

Na przeciwległym biegunie napompowanego
lidera „Super-Kurczaka” jest przywództwo
(pozwolę je sobie nazwać prawdziwym) oparte na autentyczności. Pamiętam jeden z
pierwszych zjazdów TROPowej „Szkoły U!
Lider” w 2014. Tworzyliśmy dość zwartą grupę liderów różnych szczebli i środowisk od
biznesowych po społeczne. Pewnego razu
rozpoczynaliśmy dzień rundką otwierającą,
gdy nagle prowadząca Dorota Szczepan-
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Autentyczność lidera nie miałaby jednak swojej sprawczej mocy, gdyby była tylko zwykłą
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bezpośredniością czy brakiem zahamowań
i kompleksów. Wręcz przeciwnie.
Aby móc czuć się autentycznie w swojej roli,
sam lider musi wykonać wcześniej kawał pracy nad sobą. Żeby być prawdziwym liderem
najpierw trzeba być prawdziwym sobą. Żeby
być sobą, i móc to bez lęku ujawniać, wcześniej trzeba posiąść szczere przekonanie, że
jest się kimś. Kimś
wartościowym dla
siebie i innych. Żeby z kolei stać się
kimś potrzeba odwagi, samoświadomości i samoakceptacji w konfrontowaniu się z samym sobą,
tak aby następnie na bazie kontaktu z podstawami własnego ego zacząć świadomie nadbudowywać i czerpać z własnych mocnych
stron.
Zewnętrznym wyzwaniem dla lidera jest też
zaszczepienie nawyku autentyczności w swo-
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im zespole. Żeby autentyczne przywództwo
mogło optymalnie funkcjonować potrzebuje
ono interakcji z równie autentycznymi członkami zespołu. Takimi, którzy nie potrzebują
silnego, napompowanego lidera do budowania własnego poczucia wartości, do skrywania
swoich niepewności za pewnością lidera, którzy nie odczuwają strachu przed odkrywaniem swojego prawdziwego „Ja”.
W wymagającym procesie nauki
doświadczania autentyczności
i budowania samoświadomości
potrzebne jest najczęściej
wsparcie osób z zewnątrz.
Igor Zaborowski
Współzałożyciel
„FLOW - Procesy Coachingowe”
Coach, trener, konsultant biznesu
Menadżer globalnych organizacji
z wieloletnim doświadczeniem

Autor: Jacek Kleyff

Jedyny w Polsce Trening Budowania Relacji
trening interpersonalny + warsztat planowania rozwoju - 7 dni

Naucz się budować satysfakcjonujące relacje
w życiu zawodowym i osobistym w sposób
empatyczny i zgodny z samym sobą.

I grupa: 9-14 marca oraz 23-24 kwietnia 2016
II grupa: 1-5 czerwca oraz 9-10 lipca 2016

Zapisz się

TOOLTROP
NARZĘDZIOWNIK SPECJALISTY

Stres towarzyszy nam codziennie. Szczególnie teraz, na początku roku,
zanim przyroda zdąży całkowicie obudzić się z zimowego snu, towarzyszy
nam jego zwiększona ilość. Stara prawda mówi, że pierwszym krokiem
do pokonania wroga jest jego dobre poznanie.
Dlatego przygotowaliśmy dla was krótki test. Dzięki niemu będziecie mogli przyjrzeć się waszemu towarzyszowi i zdiagnozować, jaki rodzaj stresu
towarzyszy wam najczęściej.
Pobierz test.
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TROPOWIEŚCI
CO U NAS SŁYCHAĆ?
Jac Jakubowski poprowadził 26 listopada seminarium TROPEM TRENERA dla pasjonatów szkoleń ze
studenckiego koła naukowego SKN Progres na wydziale Psychologii UW.
Finanse – ostoja spokoju. Czyżby? 27 listopada
mieliśmy okazję usłyszeć od osób zajmujących się
finansami z ACCA Poland co tak naprawdę pomaga
finansistom, a co przeszkadza im we współpracy
z innymi działami w firmie. Dorota Szczepan Jakubowska stworzyła przestrzeń do rozmowy i razem
z finansitką Kariną Kotulą podzieliły się swoimi doświadczeniami z pracy z działami finansów w dużej
spółce energetycznej.
Podczas U-rodzin, czyli VIII Zjazdu Firm Rodzinnych
odbyło się coroczne spotkanie firm członkowskich.
Dorota Szczepan-Jakubowska poprowadziła wykład Psychologia Firm Rodzinnych, a Jacek Jakubowski panel dyskusyjny Jak uwalniać przedsiębiorczość oraz sesję podsumowującą Działania IFR.
Czytaj więcej
6 grudnia ukazał się artykuł Doroty SzczepanJakubowskiej „WSPÓŁCZESNE FIRMY, CZYLI FABRYKI KORTYZOLU” w Kompendium CSR dodateku do
magazynu Rzeczpospolita.
Pobierz bezpłatnie PDF

TROP w Panoramie TVP!
Panorama TVP zrobiła materiał o TROP pt. Fabryka
pasjonatów.
„Stworzyli własną metodę rozwoju. Uczą jak się
uczyć, aktywnie słuchać i wspierać w tym pracowników. A przede wszystkim uważają, że największa
mądrość - jest w każdym z nas- trzeba tylko umieć
z niej korzystać. Fundacja TROP, która wspiera liderów biznesu i edukacji właśnie obchodzi 20-lecie
– to prawdziwa wytwórnia pasjonatów.”
Zobaczcie sami o czym
TOK FM
Jac Jakubowski rozmawiał z Pawłem Sito podczas
audycji Transformacja w Radio TOK Fm na temat
Jak się nie dać? O sensowym korzystaniu ze zmian.
Posłuchaj

KALENDARIUM
CZYLI CO? GDZIE? KIEDY?

LUTY
MARZEC

Co?

Gdzie?

Kiedy?

Kontakt

Dzień Otwarty Grupy TROP

Siedziba Grupy
TROP*

26.02

akademia@grupatrop.pl

Trening Budowania Relacji

Siedziba Grupy
TROP*

Otwarte Seminarium Akademii TROP

9-13.03
16-17.04

akademia@grupatrop.pl

KWIECIEŃ

Siedziba Grupy
TROP*

15.03

akademia@grupatrop.pl

Salut! Dobry stres

Siedziba Grupy
TROP*

20-21.04

akademia@grupatrop.pl

Szkoła Trenerów Pierwszego Stopnia

Siedziba Grupy
TROP*

9-10.04

akademia@grupatrop.pl

Szkoła Coachów Pierwszego Stopnia

Siedziba Grupy
TROP*

9-10.04

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

16-17.04

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

16-17.04

akademia@grupatrop.pl

„Na TROPie własnej drogi”

Specjalizacja Coachingowa
W ramach Akademii TROP
Specjalizacja Trenerska
W ramach Akademii TROP
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