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Empatia to czasami niechciany przez nas towarzysz. Choć to
ostatnio modne słowo, przez wiele osób jest błędnie rozumiane
i całkowicie niesprawiedliwie kojarzone ze słabością. W TROPie
nauczyliśmy się nie tylko z nią pracować, ale także przyglądać się
jej z uwagą. Doceniamy pracę naszych neuronów lustrzanych,
zachęcając Was przy okazji, aby z należytą uważnością czynić to
samo. Empatia szybko może okazać się naszym przyjacielem,
zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej.
Empatyzujmy zatem uważnie i z uważnością, tak jak uczy nas
Jacek Jakubowski na swoim Treningu Rozwoju Uważności
Empatycznej.
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TRENING ROZWOJU
UWAŻNOŚCI EMPATYCZNEJ

Jac Jakubowski

Intensywna praca nad własnym rozwojem nie kończy
się nigdy. Jest jednym z wymiarów sensu życia.
Rozwijanie uważności, sztuki koncentracji, nieustanne
pogłębianie i poszerzanie świadomości jest rdzeniem
„bycia człowiekiem”. O uważności Metodą TROP pisze
Jacek „Jac” Jakubowski.

MINDFULNESS, czyli pełnia obecności

ne pogłębianie świadomości i poznawanie
samego siebie.

W Polsce rozwija się nurt MINDFULNESS, zapoczątkowany przez Jona Kabat-Zinn’a. Termin ten oznacza UWAŻNOŚĆ, a niektórzy tłumaczą go jako UWAŻNĄ
OBECNOŚĆ. Definicja tego
pana jest taka:

W europejskiej tradycji można znaleźć bardzo
dużo podobnych nurtów. Na mnie największe
wrażenie zrobił
chasydzki filozof
Martin Buber. Pisał on, że wiele
osób żyje w krótkiej chwili między
czasem przeszłym
a przyszłym, a nie potrafi być w czasie teraźniejszym.

"To stan świadomości będący wynikiem intencjonalnego i nieoceniającego kierowania uwagi na to, czego
doświadczamy w chwili obecnej".
Rdzeń tego podejścia tkwi w różnego typu
podejściach wschodnich – można go znaleźć
zarówno w opisach mistrzów zen, jak i w teoriach innych praktyk. Ich istotą jest nieustan-
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Generalnie nurt ten wydaje mi się być bardzo
ważny i sensowny. Jednak mimo to jest coś,
co wywołuje we mnie jakiś rodzaj sprzeciwu.
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Przede wszystkim wiele tego typu przedsięwzięć adresowanych jest do osób, które nie
radzą sobie ze stresem. Ośrodki zapraszające
na podobne działania piszą o nich nawet jako o elemencie
terapii. Kłóci się to
nieco z podstawami –
medytacja nie jest
adresowana do ludzi
zaburzonych, tylko
jakimś sposobem na życie i rozwijanie się.
Jestem przekonany, że tego rodzaju praktyki
potrzebne są każdemu człowiekowi – tym niezaburzonym i niezestresowanym także.

sywane są procesy, dzięki którym spotykamy
własne emocje. Używane jest nawet sformułowanie „współczucie do samego siebie”. Moim zdaniem tkwi w tym
niebezpieczeństwo egocentryzacji. Jednocześnie
niedoceniana jest rola
specyficznego obszaru
emocji i uczuć – empatii.
Zauważmy – treningi rozwoju uważności empatycznej prowadzone są przez… empatycznych
profesjonalistów. Istotą ich przygotowania
była długa praca nad swoją zdolnością do
uważnego słuchania, wczuwania się, decentrowania, czyli rozumienia cudzego świata
znaczeń i doświadczeń. Moim zdaniem swoją

Ponadto w podejściu MINDFULNESS podkreślana jest indywidualna praca nad sobą. Opi-

uważnością i koncentracją „zarażają” uczestników, modelują ich zachowania, budzą poczucie bezpieczeństwa chociażby poprzez
swoją wiarygodność i profesjonalizm.

nej pracy uświadamiają sobie wewnętrzne
problemy, wiążące energię traumy, czy różne
formy uzależnień. Jeżeli tego potrzebują, kierujemy ich do profesjonalnych terapeutów.
Zdecydowanie warto przejść cykl terapeutyczny, zredukować lęk, wyzwolić się ze swoich
destrukcyjnych mechanizmów.

Ponadto takie treningi prowadzone są w grupach, w których zachodzi proces wsparcia,
możliwość zanurzania się w uwadze innych,
ale też dawania uwagi (grupa uczy się uważnego słuchania każdego z uczestników).

Jednak efektywna terapia powinna kiedyś się
skończyć. A głęboka, intensywna praca nad
własnym rozwojem nie kończy się nigdy. Jest
jednym z wymiarów sensu życia.

Samodzielnie, ale nie samotnie
Metoda TROP adresowana jest do osób, które
chcą się rozwijać, a nie leczyć. Zdarza się, że
uczestnicy naszych zajęć w trakcie intensyw-
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Rozwijanie uważności, sztuki koncentracji,
nieustanne pogłębianie i poszerzanie świadomości jest rdzeniem „bycia człowiekiem”.
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Uważamy, że tego rodzaju samodzielna praca
nad sobą powinna odbywać się w oparciu
o uważność drugiego człowieka. Zresztą
okazuje się z praktyki, że „branie uwagi”, konstruktywne korzystanie z tego, że ktoś „jest ze
mną”, „uważnie mnie słucha” dla wielu ludzi
nie jest proste. Większość musi oduczyć się
różnego typu zachowań sztucznie ściągających uwagę albo obron wynikających
z przekonań, że „nikt tak naprawdę nie jest
mną zainteresowany”. Wiele osób musi zawalczyć ze swoim lękiem, niskim poczuciem
własnej wartości, żeby pozwolić sobie na
„wzięcie wsparcia”.

zywanego współpracą. W naszym podejściu,
nie zaniedbując rozwijania osobistych kompetencji, uruchamiamy także procesy budujące
kapitał społeczny (czyli sieć relacji opartych
na zaufaniu), uczestniczymy w budowaniu
kultury organizacyjnej firm, wspieramy różne
projekty społeczne.
Ale to nie wszystko.
Empatia jest bazą powstawania wewnętrznej
hierarchii wartości. Nie tych sztucznie głoszonych, ale tych realizowanych w codziennym
życiu. Dzięki dojrzałej empatii jesteśmy zdolni
do miłości, budowania
rodziny, wychowywania
dzieci, tworzenia przyjaźni i innych osobowych relacji z ludźmi.
Dzięki empatii angażujemy się w różnego rodzaju działania na rzecz dobra wspólnego.

Ale to nie wszystko.
Jesteśmy przekonani,
że „dawanie uważności”, słuchanie,
odzwierciedlanie,
pomaganie drugiemu niezwykle służy temu,
który daje. Koncentrowanie uwagi, otwieranie się na uczucia i myśli innego aktywizuje
mózg, pomaga „być zdrowym”, daje poczucie
sensu życia.

Rozwijanie uważności empatycznej Metodą TROP
W metodzie TROP bardzo często odwołujemy
się do TU i TERAZ. Korzystamy z radością
z mądrości podejścia MINDFULNESS. Pomagamy pogłębić samoświadomość, nauczyć się
konstruktywnych form komunikacji, odblokować ekspresję ciała. Równolegle bardzo nam
zależy na rozwijaniu wrażliwości na innych.
Uczymy aktywnego słuchania, dawania uwagi,
pracy nad zrozumieniem sposobu widzenia

Więcej – empatia jest znakomitym mechanizmem, dzięki któremu uczymy się od innych,
inspirujemy, budujemy wspólnoty, w której
„chce nam się chcieć”. W tym sensie empatia
jest podstawowym budulcem także każdej
działalności zawodowej. Jest ważnym, praktycznym wymiarem wspólnego działania, na-
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innych osób. Pomagamy też w umiejętności
korzystania z procesu grupowego – otworzenia się na specyficzne doznania wynikające
z synergii grupy.

Szczególnie silnie czuć to w firmach rodzinnych, gdzie „narracja” rodzinna przeplata się
z wyzwaniami biznesowymi. Widać to także
wyraźnie w różnicach między korporacjami
wywodzącymi się z różnych krajów
(np. z Niemiec, Francji czy USA).

Prowadzimy cykle warsztatowe, coachingowe
i treningowe dla osób, które chcą w oparciu
o grupę lub sieć społeczną rozwijać dojrzałą
empatię. Często adresujemy je do konkretnych środowisk (trenerzy i coachowie, liderzy
biznesu, właściciele
firm rodzinnych, nauczyciele, rolnicy itd.).
Pracujemy także
w ważnych obszarach
społecznych
(przeciwdziałanie starzejącemu się społeczeństwu, aktywizacja młodzieży, współpraca
międzykulturowa, społeczna odpowiedzialność biznesu itp.).

Właściciele, menadżerowie, pracownicy, ale
także klienci i dostawcy – wszyscy oni biorą
udział w niezwykle złożonych procesach emocjonalnych i poznawczych.
W naszych programach
pomagamy im w rozumieniu tego, w czym biorą
udział. A zrozumienie wynika z odblokowania kontaktu z własnymi emocjami, rozwinięciu dojrzałej
empatii, korzystaniu z intuicji i oczywiście
z intelektualnej analizy. Dopiero synteza tych
procesów daje efektywniejsze i sensowniejsze
działanie.

Prowadzimy też projekty wspierające firmy
(zarówno korporacje, jak i firmy rodzinne),
szkoły, fundacje i stowarzyszenia. W pewnym
momencie zrozumieliśmy, że istnieje także
coś takiego, jak TU i TERAZ organizacji. Organizacja nie jest zbiorem osób – jest wspólnotą
zadaniową. Ma swoje zwyczaje, historię, rozwiązania. Ma swoją własną, niepowtarzalną
kulturę, czyli wartości zaklęte w rytuały.
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Budując Metodę TROP® przez ostatnie 20 lat
zauważyliśmy, że tylko poprzez stałą zmianę
i nieustanne ćwiczenie empatycznej uważności na siebie i innych można budować organizację uczącą się i dbać o stały rozwój. Tej idei
jesteśmy wierni od samego początku i staramy się zarażać nią innych. Dziś zapraszamy
do tego Ciebie, czytającego nasz e-magazyn.
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TRUE
Trening Rozwoju Uważności Empatycznej

z Jacem Jakubowskim
Cykl warsztatów
Uważność na siebie i innych – cykliczne warsztaty
Fort Sokolnickiego, Czarnieckiego 51, Warszawa

Zapisz się

150 zł brutto/spotkanie
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Uważność
niejedno
ma imię
Trzy kobiety i trzy zupełnie
różne historię związane
z odnajdowaniem
i pielęgnowaniem swojej
uważności. Magda, Hania
i Agata opisują swoją drogę
dotarcia do tego co ważne,
ale też dzielą się swoimi
doświadczeniami
związanymi
z wykorzystaniem uważności
w codziennym życiu.

WOLNOŚĆ, FREEDOM,
FREIHEIT, SVOBODA, LIBERTE

Magdalena Nowaczyk

„Gdy usiadłam w czerwonym fotelu, na dużej sali
z widokiem na ogród, stwierdziłam: Podoba mi się.
Zostaję. I nie umiem tego racjonalnie wyjaśnić. Wtedy
nie zdawałam sobie sprawy w co ja się pakuję. Na swój
życiowy TROP wpadłam zimą 2012 roku.”
O podróży w poszukiwaniu siebie i uczenia się
uważności na siebie pisze Magdalena Nowaczyk,
absolwentka Szkoły Trenerów.

Wydawałoby się prosta i błaha sprawa, kolejna szkoła do której chciałabym pójść, poznać
ludzi i uzyskać dyplom. Pomyślałam sobie
skoro jestem kierownikiem, pracuję z grupą ludzi, szkolę ich wewnętrznie, tak jak umiem, to może będzie to szkoła dla trenerów.
Jak już szukałam to też chciałam
oprócz podniesienia kwalifikacji zawodowych
zrobić coś dla siebie. Nie wiedziałam dokładnie czego chcę ale czegoś oczekiwałam. Moje
poszukiwania prowadziłam na całą Polskę, via
Internet oraz znajomi. Gdzieś ktoś wspomniał
mi w jakiejś rozmowie o jeszcze jednej szkole
w Warszawie.
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Gdy usiadłam w czerwonym fotelu, na dużej
sali z widokiem na ogród, stwierdziłam: Podoba mi się. Zostaję. I nie umiem tego racjonalnie wyjaśnić. Wtedy nie
zdawałam sobie sprawy
w co ja się pakuję. Potem okazało się, że nie
ja jedna, wielu absolwentów to mówi. Na swój życiowy TROP wpadłam zimą 2012 roku.
Na wiosnę 2014 roku rozpoczęła się 33 edycja
Szkoły Coachów i Trenerów a wraz z nią grupa ludzi wyruszyła w swoją unikalną podróż
na spotkanie samego siebie i drugiego człowieka. Ale ta szkoła była zdecydowanie inna
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od tej którą znam. Z wykształcenia jestem
nauczycielem historii to przecież wiem jak
wygląda szkoła, próbowałam tego chleba.
Na początku było mi bardzo trudno. Z czasem
oswoiłam się z Metodą.
No i wtedy zaczęło się
dla mnie prawdziwe tu
i teraz życie.
Każdy spędzony weekend z grupą niósł ze sobą nowe doświadczenia,
naukę i coraz większą świadomość siebie.
Niekiedy następowały dla mnie swoiste
„trzęsienia ziemi” takie, że potrzebowałam
czasu aby siebie na nowo ułożyć. Każdy zjazd
powodował refleksje, wglądy, małe i duże
zmiany.
Ba, przyszedł moment kiedy ludzie w pracy
zaczęli pytać co się ze mną stało? Zaczęli zauważać zmiany i tak patrząc z perspektywy czasu dostrzegam teraz, że niektórych to bardziej niepokoiło niż cieszyło. Jeden z moich
kolegów przy kawie w kuchni powiedział
mniej więcej coś takiego: Jak Cię poznałem to
byłaś takim dobrym zawodnikiem wagi lekkiej, ale teraz to nie wszedłbym z Tobą na
ring. Wtedy odebrałam to jako komplement,
w sumie eksploracja mocnych stron w trakcie
zajęć dała o sobie znać.
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Przez cały czas moja grupa z 33 edycji Szkoły
Trenerów i Coachów wspierała mnie w tych
moich dylematach związanych z pracą. I stało
się. Gdzieś, coś, jakoś się zadziało w tej mojej
pracy i zostałam z dnia
na dzień zwolniona.
I wiecie co? 23 kwietnia
2015 to ten jeden z najlepszych, najpiękniejszych i najszczęśliwszych dni w moim życiu.
Gdybym nosiła biżuterię
to uczciłabym to koralikiem z cyklu unforgettable moments. Ale moją radość i szczęście
nie wszyscy podzielali.
Przeżyłam falę niepokoju przy rodzinnym stole, na szczęście przy wsparciu męża. Musiałam też przeżyć te wszystkie „ataki pomocnych rąk” moich znajomych. Wszyscy wokół
swoją życzliwością i swoimi radami bardzo się
starali popsuć mi ten radosny nastrój bycia
w zmianie. Wiem, że tylko tak byli w stanie
i umieli zareagować i jestem za to im ogromnie wdzięczna.
Przyjechałam na majowy zjazd, usiadłam
w tym czerwonym fotelu, w tej dużej sali
z widokiem na ogród i ogłosiłam wszem i wobec: Będę dziś gwiazdą rundki! Zwolnili mnie
z roboty! (oczywiście wyraziłam się dosadniej)

I poczułam się wtedy prawdziwie szczęśliwa.
Wreszcie odetchnęłam i cieszyłam się, że jestem w gronie osób, które mnie wspierają
i rozumieją jakie to doświadczenie jest dla
mnie dobre. Moje życie toczyło się dalej.
Wreszcie świadomie i w zgodzie ze sobą.
Ale to nie wszystko co mnie spotkało.

I tak poznałam Olę, koordynatorkę wolontariuszy w Fundacji Studio (S)praw Kobiet. Miesiąc później zaangażowałam się jako wolontariusz w działania Fundacji. Czy muszę dodawać, że relacje we współpracy z bankiem
znacznie się poprawiły ? Moja Ola do tej pory
zbiera pochwały w banku za ten wyczyn. Społeczna praca daje mi wiele, gdy zgłosiłam się
na wolontariusza
usłyszałam: przyjdź,
poznaj nas, zdefiniuj
się co chciałabyś robić, w jakich obszarach chciałabyś nas
wesprzeć. Cudowna
sprawa, gdyby tak
w pracy można było mieć tyle swobody.

POMOC, jedna z definicji to: działanie podjęte
dla dobra innej osoby.
NGO – non governmental
organizations, ten skrót
pierwszy raz w życiu usłyszałam w TROPie. Jakaż ja
byłam i jestem zachwycona
bogactwem i różnorodnością tego świata organizacji pozarządowych.
Moje wejście w ten świat wiąże się z pewną
anegdotą z mojego życia. Mam wykształcenie
finansowe i humanistyczne. Jednak całe moje
życie zawodowe pracowałam w działach finansowych. Do moich obowiązków należał
również codzienny kontakt z bankiem. Sytuacja z bankiem była wtedy napięta, z różnych
powodów. Ja święta w tej całej sytuacji też nie
byłam. Bank zaprosił nas jako klienta na imprezę. Poszłam z obowiązku, a jeden z pracowników banku dostał zadanie poprawienia
relacji z klientem, czyli m.in. ze mną.
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Fundacja Studio (S)praw Kobiet prowadzi
między innymi Program TEENS MATTER skierowany do dorastającej młodzieży z trudnych
środowisk społecznych na terenie Powiatu
Piaseczyńskiego i Warszawy. Ja zaangażowałam się w ten właśnie projekt. Sama będąc
mamą i wychowując dziecko widzę, jak ważna
w życiu naszym społecznym jest rodzina dla
tego „małego człowieczka”. Wszystkie wzorce,
schematy są potrzebne żeby móc funkcjonować i być częścią społeczeństwa. Radość

12

www.grupatrop.pl

TROPletter 5/2016 (27)

ogromną daje mi to, że mogę wesprzeć młodego człowieka wchodzącego w dorosłość,
jest to pierwsza praca, pierwsze samodzielne
mieszkanie, pierwszy poważny związek. Pisząc to w tej chwili ogromnie się wzruszyłam.
Dlaczego? Bo uświadomiłam sobie jak bardzo
mi na nich zależy, bo jest
mi z nimi dobrze, jesteśmy jak rodzina. Żeby
pomóc wcale nie trzeba
wiele. Ja daję swój czas,
swoją empatyczną uwagę i to wystarczy. To się
dzieje. W tych młodych
ludziach zachodzą zmiany. Rusza, wzrusza
i porusza mnie to, bo jestem z nich bardzo
dumna i jednocześnie z siebie też. Z tego pomagania to mam ogromną frajdę. Jac Jakubowski zmienia słowo pomoc na PO – MOC
i tak jest.
RADOŚĆ kolejna definicja: uczucie wielkiego
zadowolenia, szczęścia, dobrego samopoczucia. Poproszę Cię Drogi Czytelniku / Czytelniczko teraz zatrzymaj się na chwilę i zastanów się jakie masz wyobrażenie o tym jak
wygląda szef działu windykacji? Daj sobie
chwilę, aby Twoja wyobraźnia mogła popracować.
Masz go, masz ją? Bardzo dobrze. A teraz
idziemy dalej, spróbuj wyobrazić sobie taką
sytuację: Grupa ludzi stojąca w kręgu (oraz
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ten twój wyobrażony szef windykacji wśród
nich), po kolei się wszyscy przedstawiają
a każdego uczestnika wita się radosną afirmacją: świetnie, świetnie, hej. Po czym wszyscy
zaczynają, podskakiwać udając np. zajączki,
klaszcząc i głośno się śmiejąc. Po chwili to już
się śmieją ze wszystkiego, z jazdy samochodem, mandatów, czerwonego światła, sprzątania. Tak patrząc na
nich z boku to całkiem
niezła banda wariatów.
Ale nic bardziej mylnego, bo śmiech to bardzo poważna sprawa.
O co chodzi?
Ten szef windykacji to ja, wyglądałam wtedy
mniej więcej tak: granatowa garsonka, jakaś
biała albo niebieska bluzka, grafitowe pończochy i czarne szpilki. Co ja robię w gronie
tych roześmianych ludzi? Jestem instruktorką,
prowadzę jogę śmiechu i współprowadzę
Społeczny Klub Jogi Śmiechu w Warszawie.
Jak to się stało, że podjęłam się takiej roli. Ja
zawsze, wszędzie i ze wszystkiego się głośno
śmieję. Na którymś ze zjazdów szkoły koleżanka poprowadziła taką kilkuminutową jogę
śmiechu i ja od razu wiedziałam, że to jest coś
dla mnie. Niesłychane i wspaniałe zarazem
jest dla mnie to, że ludzie sobie obcy na początku sesji po godzinie wspólnego śmiechu
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potrafią się otworzyć i podzielić naprawdę
swoimi głębokimi przeżyciami. Wytwarza się
pewnego rodzaju atmosfera bliskości, zaufania i chęci dzielenia się. Mówią otwarcie
i szczerze. Przechodzą wspólnie taki przyspieszony kurs integracji. Mówią, że w życiu się
tyle i tak nie śmiali. Czują
się dobrze i są zrelaksowani. Chcą jeszcze doświadczać takich przyjemności. Nawiązują nowe znajomości, ja sama
mam kilka nowych i mogę to nazwać już przyjaźniami. I to też jest
sposób PO – MOCy jaką oferuję światu.

w których lubię pracować to: empatia, relacje,
jakość, w bardzo szerokim ujęciu jakość życia,
pracy, produktów (bo nie znoszę bylejakości
i ludzi pracujących byle jak), firmy rodzinne,
przywództwo, zarządzanie zespołami i zmianą, rozwój pracowników w firmach i organizacjach, budowanie relacji
z partnerami biznesowymi, negocjacje. I wciąż
jestem otwarta na nowe. Trener to mój
czwarty zawód, żaden
poprzedni mnie tak nie
kręcił ani nie dawał mi tyle poczucia spełnienia się w pracy.

SATYSFAKCJA, moja definicja: to takie wspaniałe uczucie przyjemności i zadowolenia
z czegoś. I ja tak teraz mam. A mam się tak
w trakcie pracy jako trener, badania potrzeb,
przygotowując i prowadząc warsztat. Mam się
tak w uważnym kontakcie empatycznym
z drugim człowiekiem i całą grupą. Złapałam
się ostatnio jadąc na szkolenie, że wręcz byłam w jakimś stanie euforii. Potrzebna mi superwizja ? Czy to tylko taki stan, który świadczy, że to co robię jest jak najbardziej dla
mnie? Prowadzę warsztaty dla młodzieży oraz
dla wolontariuszy w fundacji. Czuwam nad
procesami zachodzącymi w Fundacji i dbam
o ich rozwój oraz o uczestników. Obszary

WOLNOŚĆ, FREEDOM, FREIHEIT, SVOBODA,
LIBERTE. Wolność kocham, cenię, szanuję
i rozumiem, wolności oddać już nie umiem.
(Parafrazując słowa piosenki Chłopców z Placu Broni.) Nastąpił nowy rozdział w moim życiu. Przysłowie mówi: że życie zaczyna się po
30-tce (lub też po 40-tce jak kto woli) ja mam
swoje:
Moje życie na nowo zaczęło się w TROPie…
I nie boję się tego co przyniesie.
I wciąż mnie zaskakuje.
I jest mi dobrze.

UWAŻNIE
Z UWAŻNOŚCIĄ

Agata Wiatrowska

Co się dzieje z uważnością w chwili gdy ludzie słyszą „Uwaga!”?
Dlaczego to miało tak niepokojący wpływ na konie, że efekt był
odwrotny od oczekiwanego? Jak zatem zwiększać uważność nie
osiągając odwrotnych skutków?

Jedną z moich większych lekcji w obszarze
uważności była sytuacja, w której dowiedziałam się, że aby zwiększyć uważność, nie powinnam mówić: „Uwaga!” Przeprowadzaliśmy
stado koni z jednego pastwiska na drugie.
Każdy z koni był prowadzony
„w ręku”. Niektóre odcinki odbywały się wzdłuż drogi uczęszczanej przez samochody. Prowadzący całą operację, w momencie, jak pojawiał się samochód przekazywał informację:
samochód z przodu, po lewej
samochód itp. Spokojnie, informacyjnie. Pilnował też, żeby
nikt nie przekształcał tego na dość spontaniczne i automatyczne: „Uwaga! Samochód”.
Wynikało to z tego, że przy tym drugim komunikacie – jak mówiło jego doświadczenie –
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często działo się coś nieprzewidywalnego,
ludzie reagowali w takim sposób, że konie
płoszyły się, powstawał chaos. Ta zależność
była dla mnie niezwykle zaskakująca i inspirująca.
Co się dzieje
z uważnością
w chwili gdy ludzie
słyszą „Uwaga!”?
Dlaczego to miało
tak niepokojący
wpływ na konie, że
efekt był odwrotny
od oczekiwanego?
Jak zatem zwiększać uważność nie osiągając
odwrotnych skutków?
Uważność, której uczę się w obecności koni,
rozumiem jako kontakt z rzeczywistością i ze
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swoimi zasobami, które umożliwiają reakcję
na nią (na rzeczywistość). Kontakt z rzeczywistością to z jednej strony kontakt ze sobą –
swoimi myślami, uczuciami i ciałem. Z drugiej
strony to kontakt z tym co się dzieje dookoła
w dość szerokim kontekście. Szeroki kontekst
uważności to świadomość tego, co przejawia
się w danej chwili i co z tego wynika na „za
chwilę”.
Może to brzmieć jako zdolność przewidywania przyszłości, natomiast jest to raczej kontakt z rzeczywistością na wielu jej płaszczyznach. Jeśli zaczyna wiać
silny wiatr i obserwujemy
wyginający się parasol, to
przy odpowiedniej uważności jesteśmy w stanie przewidzieć czy się wywróci czy
nie.
Ważne natomiast jest też orientowanie się co
z takiego mariażu (informacji płynących
z kontaktu ze sobą i informacji płynących
z kontaktu z rzeczywistością dookoła siebie)
wynika w kontekście osobistej możliwości
reakcji na tę rzeczywistość. Przynajmniej dla
koni jest to ważne, że wiemy co się z nami
dzieje, co się dzieje dookoła i co w związku
z tym możemy i umiemy zrobić (i czy to wiemy).
W przywołanym powyżej przykładzie wołanie
„Uwaga! Samochód!” osiąga odwrotny skutek,
bo następuje ukierunkowanie uwagi przy jednoczesnym straceniu jej z częścią pozostałej
rzeczywistości. Rozkładając to na język emocji: słysząc „Uwaga!” możemy czuć niepokój
i przygotowywać się jak na starcie
z „potworem”. Dla koni płynnie czytających
emocje to dość przerażający przekaz (stąd
płoszenie i chaos). W przypadku informacji:
samochód z przodu (do tego podanej spokojnie i informacyjnie) – samochód uzyskuje status jednego z wielu obiektów rzeczywistości
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z którą należy mieć kontakt dbając o sukces
całej operacji przeprowadzania koni.

Ten „uważnościowy” chaos możemy zaobserwować również w wielu innych dziedzinach
w relacji z życiem i działaniem. Np. w stosunku do dzieci. Kierunkowanie do nich komunikatów z „Uwaga!” wytrąca je z kontaktu z całą
rzeczywistością i kierunkuje na bardzo mały
wycinek rzeczywistości. Zaobserwować to
można np. przy działaniu/zabawie dziecka
i w pływie na to komentarzy dotyczących tych
elementów rzeczywistości, które stanowią
jakieś zagrożenie/nie
są doskonałe. Również w relacjach zawodowych to co budzi najtrudniejsze
uczucie np. lęk przysłania kontakt
z większą całością i kontekstem sytuacji.
W pewnym sensie można powiedzieć że
w tym przypadku przy zwiększaniu uważności
(ukierunkowanej) jednocześnie ją zmniejszamy w innych obszarach (uważność szeroka).
To prowadzi w efekcie do mniejszego dialogu
z rzeczywistością i możliwości adekwatnego
na nią reagowania. Jak temu zaradzić? Uważność szeroka nie jest tożsama ze skupianiem
uwagi (co jest nota bene definicją uważności
wg Słownika Języka Polskiego). Uważność szeroka jest zwiększaniem kontaktu z rzeczywistością w „tu i teraz” w jak najszerszym aspekcie. Uważność szeroka jest też nie tylko uważnością świadomą, ale również jest to korzystanie z odbieranych nieświadomych informacji. W szczególności mądrości płynącej
z niewerbalnej komunikacji zawartej w emocjach, postawie i ciele oraz w kontekście sytuacji.
Agata Wiatrowska,
Absolwentka TROP,
Facylitator Horse Assisted Education

JAK UWAŻNIE PATRZEĆ?
Był taki moment w moim bardzo zabieganym życiu, w którym
zatrzymałam się… zobaczyłam wtedy świat i ludzi, których
wcześniej nie zauważałam… to było tak niezwykłe przeżycie, że
nie mogłam już przestać… „uważnie patrzeć”.

Hanna Wójcicka
Ale od początku. Zaczęłam pracować bardzo
wcześnie, tuż po maturze, studiując równolegle. W swoim życiu miałam wiele szczęścia bo
to zawodowe było zawsze bardzo ciekawe,
pełne wyzwań, atrakcyjnych zadań. Przyznam,
że zupełnie mnie to uwiodło. Bezrefleksyjnie
unosiłam się na tej fali wiele lat i pewnie nigdy bym tego nie zauważyła, gdyby nie pewien zbieg okoliczności.

i właściwie nie było tam ludzi. Na początku
jeszcze trochę czytałam, ale to była wczesna
wiosna, szpital położonym był w niezwykle
pięknym starym lesie, z okna czasem widziałam przebiegającego lisa. Piękne słońce i zgoda lekarza wypędziły mnie z budynku na spacer. Byłam słaba więc długo iść nie mogłam,
usiadłam na ławce, zwróciłam twarz w stronę
słońca i głęboko westchnęłam chcąc „poczuć”
całe to cudne otoczenie.

Przygotowywałam się do
operacji. Po wielu szpitalnych
zawirowaniach okazało się,
że lekarz który miał mnie
operować z większą częścią
swojego personelu przeszedł
do innego szpitala. Zupełnie
nowej placówki. I tak znalazłam się, chyba jako pierwszy
pacjent, w wielkim, starym i bardzo pustym
budynku szpitalnym. Nie było tam Internetu,
telewizorów, prawie zasięgu telefonicznego
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Ta „wymuszona”
uważność była dla
mnie zupełnie niezwykłym przeżyciem. Jakbym pierwszy raz od lat znów
zobaczyłam słońce,
drzewa… i lisa (lisa
z takiej odległości widziałam pierwszy raz
w życiu). Nie wiem jak, ale poczułam siłę
i spokój wysokich sosen, energię budzącej się
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do życia ziemi, radość promieni słonecznych.
Po powrocie ze szpitala jeszcze kilka tygodni
zostałam w domu na zwolnieniu. Dzięki temu
swoją uważność na otaczający świat, mogłam
trenować jeszcze wiele dni. Wróciłam do pracy już „uważniejsza” i wsparta w tej uważności
całą masą motywujących pozytywnych doświadczeń z ostatniego miesiąca.
Następnym krokiem milowym w moim osobistym poznawaniu „uważności” był krok w treningu TROPowym.
Tam byłam uczestnikiem prostego ćwiczenia. Miałam słuchać
tego co mówiła druga
osoba, ale nie wolno
mi było się odezwać.
To chyba pierwsze
takie doświadczenie
w moim życiu. Słuchać
jak ktoś opowiada historię, nie mówić „ja też
tak mam”, nie podsumowywać „doskonale
Cię rozumiem”, nie dopytywać „a jak się to
skończyło”…
Najpierw chwila dyskomfortu, a potem jedno
piękne uczucie za drugim. Zaczęło poczucie
wolności. Skoro nie mogę nic powiedzieć, nie
muszę już myśleć o tym, jakie „dobre” pytanie
zadać, ani jak „błyskotliwie” podsumować wypowiedź.
To było niezwykle uwalniające a skoro odeszły mi te wszystkie myśli i troski, znacznie
powiększyła się przestrzeń na słuchanie.
„Wpadłam” w opowiadaną historię całą sobą.
Nie tylko słyszałam słowa, ale słyszałam (jak
to Jac Jakubowski mówi) człowieka. Czułam
opowieść. Ilość tej pozawerbalnej treści zupełnie mnie zadziwiła. I to było moje następ-
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ne doświadczenie „uważności”, tym razem
w relacji z drugim człowiekiem.

Zaraz potem, już „uważniejsza”, miałam okazję doświadczyć uważności, ale tej skierowanej na mnie. Cudnie jest uważnie słuchać, ale
też cudnie jest być uważnie słuchaną. Trening
uważności – produkt Grupy TROP skierowany
do tych, którzy chcą doświadczać, rozwijać
swoją uważność, to właśnie taka okazja do
tego, by uważnie słuchać i samemu być uważnie słuchanym. Po takim
doświadczeniu ludzie
wychodzą jacyś zmienieni… zbudowani,
uśmiechnięci… Jac Jakubowski mówi, że to czego doświadczają to
„dobry masaż mózgu”.
Poczucie podmiotowości, akceptacji odzwierciedlane wzajemnie przez neurony lustrzane… to taki odżywczy zastrzyk dla mózgu, jak
masaż w SPA dla ciała.
Moja historia uważności ma jeszcze jedną
stronę. Ta opisana wcześniej to doświadczenie niezwykle poszerzające pole „widzenia”.
To tak, jak widzisz świat z okna pędzącego
samochodu w porównaniu z byciem w tym
świecie… gdy spacerujesz po tych polach lub
gdy tańczysz z tymi ludźmi na ulicy. W perspektywie biznesowej, jakbyś „widział” więcej,
miał więcej danych do podejmowania efektywnych decyzji czy działań. Ale jest i ta druga
perspektywa. Gdy już doświadczysz
„uważności” może być trudno żyć inaczej.
Trudno znów zgodzić się na życie w biegu
i trudno znów wchodzić w powierzchowne
relacje, rozmowy bez uważności.

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: 1-5 czerwca oraz 9-10 lipca 2016
II grupa: 21-25 września oraz 29-30 października 2016

Zapisz się

Empatia
w biznesie
Czy empatia w ogóle przystaje
do środowiska biznesowego
nastawionego na realizację
zadań i efekt? Co o niej sądzą?
Czy występuje u nich w firmie?
Jak można pracować z empatią?
Katarzyna Samochocka-Alot
z mBanku i Łukasz Szymula
z Tradedoubler byli naszymi
gośćmi podczas Dnia
Otwartego – Inspiracje.
Działanie. Sens. Nasi prelegenci
wraz z Izabelą Falkowską,
również z Tradedoubler,
podzielili się swoim
doświadczeniem w pracy
z empatią z punktu widzenia
menadżera, ale też pokazywali
jej zwykłe, ludzkie oblicze.

ILE KOSZTUJE EMPATIA?
Empatia w biznesie –
oksymoron?

Empatia pomaga nam nawiązywać relacje ze
współpracownikami oraz partnerami handlowymi, ponieważ możemy wczuć się w drugą
osobę i dostarczyć jej tego, czego akurat potrzebuje, zarówno pod kątem ludzkim jak
i handlowym. Nie ignorując empatii jesteśmy
bardziej uważani na potrzeby nie tylko innych, ale i swoje – potrafimy mówić o własnych emocjach i potrzebach. Empatia prowadzi wprost do aktywnego słuchania, co
może nas zabezpieczać przed nadinterpretacjami, a także „uszczęśliwianiem” kogoś na
siłę.

Empatia w biznesie…
brzmi dziwnie, prawda?
A jednak „funkcjonuje”,
jest potrzebna, a przede
wszystkim bardzo ułatwia
pracę i kontakty z innymi
Katarzyna
ludźmi. Po latach zachłystywania się śmieciowym
Samochocka-Alot
jedzeniem czy wszechobecnym plastikiem nastała moda na zdrowy
tryb życia, ale „do łask” wraca też empatia.
Rozumiana, nie jako zdolność do współczucia,
ale współodczuwania. Empatia działa jak nadajnik i odbiornik – w relacji z drugim człowiekiem
pełnimy i jedną, i drugą
funkcję.

Empatyczny szef – mięczak czy charyzmatyczny lider?
Przyjęło się uważać, że określenie empatyczny szef jest
synonimem dobrodusznego
człowieka spełniającego
wszystkie zachcianki pracowników – czasem nawet
używa się sformułowań typu
„dobry wujek” albo mięczak. A to nieprawda.
Empatyczny przełożony to osoba o wysokim
poziomie inteligencji emocjonalnej, która cechuje charyzmatycznych liderów. Taki szef
szybko uczy się swoich pracowników, wyczuwa ich potrzeby, ale także nastroje. Potrafi
przekazać konstruktywną informację zwrotną, bo wie jak dostosować komunikat do danej osoby.

Jak to się ma do biznesu?
Biznes budują ludzie, którzy mają różne nastroje,
swoje problemy oraz radości i nie są ich w
stanie wyłączyć po przekroczeniu drzwi do
biura. Z racji tego, że empatia powoduje
„podłączanie” się pod czyjeś emocje, to nawet
jeżeli jest się w świetnym nastroju, a nasz rozmówca jest zdenerwowany, mimowolnie
przechodzi to na nas. Rozumiejąc i używając
empatii może to nas uchronić od niepotrzebnego konfliktu czy niezrozumienia.
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Empatyczny szef nie tylko chwali i docenia,
ale także potrafi wymagać i umiejętnie komunikuje swoje niezadowolenie, a także nazywa
emocje i się ich nie wstydzi. Jak wiadomo
przełożony nie tylko deleguje i wymaga, czy
motywuje, ale niestety czasami podejmuje
decyzje o zwolnieniu danego pracownika.
I nadal empatia jest tu pomocna, ponieważ ze
zwolnieniem człowieka wiąże się wiele negatywnych emocji, zarówno po
jednej i drugiej stronie, nad
którymi bez uruchomionej
empatii nie da się zapanować.
Empatia w całym cyklu
życia pracownika w danej
organizacji.
Empatia odgrywa ważną rolę w całym cyklu
życia pracownika w danej organizacji. Począwszy od pierwszego etapu jakim jest rekrutacja – relacja rekruter kandydat – empatyczny rekruter usłyszy i zobaczy więcej na
spotkaniu kwalifikacyjnym, co znacząco
zwiększy szansę wyboru dobrego kandydata.
Kolejnym etapem jest zatrudnienie wybranego kandydata, który następnie potrzebuje
wsparcia od swojego przełożonego i współpracowników w nowym otoczeniu. Nowy pracownik wchodzi w rytm pracy, przyzwyczaja
się do kultury organizacyjnej danego miejsca
pracy i podlega jego pisanym i niepisanym
zasadom. Praca pracownika zaczyna być oceniana, dostaje informację zwrotną – jego empatia i empatia jego szefa pozwoli na jego
lepsze funkcjonowanie w organizacji, a co za
tym idzie satysfakcję z pracy i tym samym
lepszą wydajność. Na końcu tego cyklu jest
odejście pracownika (z własnej woli, czy nie)
z organizacji gdzie również empatyczne zachowanie jest niezastąpione.
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Empatyczny HR – czy jest z tego jakaś stopa zwrotu?

Począwszy od szeregowych pracowników,
a skończywszy na prezesach – wszyscy należymy do grona homo sapiens, a nie homo
corporatus. W związku z tym w pracy nie uda
nam się wyłączyć współodczuwania – tak jak
oddychania albo mrugania powiekami. Możemy sobie wmawiać, że empatia nas nie dotyczy, ale nadal będziemy
„odczuwać” drugą osobę –
tylko, że niestety nieświadomie.
Zespoły HR powinny mieć
rolę wspomagania menadżerów w odczarowaniu
mitu empatii rozumianej jako słabość i wprowadzaniu w organizacji uznawania empatii
jako jednego z narzędzi menadżerskich czy
narzędzi komunikacyjnych. A co najważniejsze, jest to narzędzie całkowicie bezpłatne
i wbrew pozorom łatwe w użyciu. Usprawnia
procesy, bo usprawnia komunikację pomiędzy ludźmi na różnych szczeblach, a co za tym
idzie podnosi efektywność, co na końcu daje
wymierny efekt w pieniądzu zarobionym
przez daną organizację.
Katarzyna Samochocka-Alot
Senior HR Business Partner w mBanku.
W latach 2006-2012 HR Manager w Jeronimo
Martins Dystrybucja. Absolwentka Wydziału
Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych
z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole
Głównej Handlowej. Prywatnie miłośniczka
podróżowania i pracy w ogrodzie.
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POZWÓL
LUDZIOM ODDYCHAĆ
Paulina Wójcik: Podczas
Dnia Otwartego wspominałeś, że jak podjąłeś
się zarządzania TradedoŁukasz Szymula
ubler firma nie była
w najlepszej sytuacji finansowej, ludzie nie
wiedzieli jakie zmiany ich czekają, a do
tego wszystkiego nie znali Ciebie, nie wiedzieli jakim człowiekiem jesteś, ani jaki
masz styl pracy. Jaki miałeś pomysł na
zbudowanie zespołu i relacji Typracownik?

brze i nie zamiatałem spraw pod dywan,
a z drugiej strony szukałem wsparcia wśród
osób, które miały największe uznanie w firmie, jeśli chodzi o wiedzę ekspercką.
Postawiłem na uczciwość, relację z pracownikami, codzienne komunikowanie się i pełną
otwartość na wszystkie problemy. Od tego
zaczęło się moje myślenie o relacyjnym zarządzaniu firmą – sytuacja mnie do tego po prostu zmusiła. Jedynym sposobem, żeby wyjść
z tego, było oparcie się na moich pracownikach, zaufanie im, ale też zbudowanie zaufania z ich strony – bo gramy do jednej bramki.
Ich problemy są
moimi problemami, moje problemy są ich problemami – taki rodzaj wspólnotowości. Ważne są
dla mnie relacje
rozumiane jako
swobodny przepływ komunikacji, komunikowanie w poczuciu uczciwości, nastawienie się
na wartości, na to co jest istotne, powiedziałbym praca w poczuciu sensu.

Łukasz Szymula: Kiedy zaczynałem 8 lat temu, zastałem kulejącą firmę, z której
odeszła połowa zespołu. Ja
byłem osobą z zewnątrz, nie
z branży, miałem inne korzenie biznesowe. Musiałem
mówiąc kolokwialnie ogarnąć temat, dałem sobie na
to 3 miesiące. Zastanawiałem się jak to robić
i rzyszła mi do głowy, prosta myśl: uczciwa
i rzetelna praca z moimi pracownikami. Z jednej strony mówiłem jakie są wyzwania, co jest
do zrobienia, czyli nie udawałem, że jest do-
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Czy jak przyszedłeś do firmy powiedziałeś
swoim pracownikom, że jesteś spoza branży?

się udało? Jakie mieliśmy sukcesy? I na bazie
tego zbudować energię do kolejnego działania, do wyruszenia w kolejny wyścig.

Tak. Trochę postawiłem się roli ich cienia,
wspierałem ich w rozwiązywaniu problemów,
szukaniu rozwiązań. Zachęcałem też, żeby
zespół razem rozwiązywał bieżące problemy,
które się pojawiały.

Jak patrzymy na to, z czego składa się kultura
firmy, to według mnie składa się z leadershipu, zespołu, wspólnych celów, z tego jaki mamy sposób komunikowania się i na pewno
z empatii. Dodałbym do tego worka „kultura
firmy” jeszcze energię i dynamikę firmy. Zrozumienie tego jak zmienia
się dynamika firmy, jest
bardzo dobrą podstawą do
przyjrzenia się zmianom
dynamiki empatii w organizacji.

A przy okazji uczyłeś się od nich?
To prawda, w firmie wszystkie potrzebne kompetencje
były, musiałem tylko dać
pracownikom oddychać, dać
im możliwość kształtowania
rzeczywistości w taki sposób, który byłby dla
nich najbardziej efektywny. Mieliśmy bardzo
dobre efekty. W ciągu 3 miesięcy dużo zmieniliśmy, udało nam się wyjść z trudnej sytuacji. Zadbałem też o komfort pracy pracowników, o właściwe zarządzanie energią firmy.
Co to dla Ciebie znaczy „energia firmy”?
Korzystając z metafory Formuły F1 w wyścigach, jeśli kierowca nie zmieni opon w czasie
jazdy albo nie uzupełni paliwa, to przegra te
zawody. Dla mnie ta metafora Pit Stopu w F1,
jest dobrym przykładem, czym jest właściwe
zarządzanie energią firmy. Trzeba zadbać
o czas, kiedy firma musi odpocząć i naładować swoje baterie. Nie można dociskać permanentnie. Pracujemy czasem na bardzo wysokim poziomie energii i musimy ją uzupełnić. Robimy to na bardzo różne sposoby. Pit
stop to w zarządzaniu firmą to jest czas kiedy
możemy odpocząć, zacząć się przyglądać temu, czego już dokonaliśmy, kim jesteśmy? Co

Możesz powiedzieć więcej o tym?
Moim zdaniem firma o kulturze empatycznej
albo która stara się być empatyczna w relacjach, nie jest oksymoronem. Z resztą jak patrzymy na artykuły w szacownych pismach,
pojawia się popularny trend opisujący empatię jako element sztuki zarządzania firmą. Dla
mnie firma to ludzie, nie rytuały czy ściany, to
ludzie, którzy ją tworzą. A ludzie to relacje,
dobre relacje zaś to te, które opierają się na
elementach takich jak aktywne czy uważne
słuchanie, a od tego już blisko do empatii.
Zrozumienie procesów jakie zachodzą w firmie jest też przejawem empatii.
Podam przykład: zrozumiałem proces rozwoju pracownika w firmie, dzięki wiedzy o tym,
że on przeżywa podobną drogę jaką ja przeszedłem jako lider. Wiedząc to dużo łatwiej
jest mi przewidzieć, co się dzieje u niego,
w jego karierze, bo sam tego doświadczyłem.
To daje mi łatwość, bliskość i mogę współod-
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czuwać to, co on może czuć pracując u mnie
firmie i realizując różne zadania. Tym samym
mogę go łatwiej wspierać.

W zarządzaniu najważniejsze są dwie rzeczy:
czas i relacje, dla mnie jako człowieka, a głęboko wierzę, że dobry lider, to lider, który jest
człowiekiem. Czasami podejmuje on trudne
decyzje, ale dalej pozostaje człowiekiem
i działa według tych samych wartości. Jak patrzę na firmę, to widzę grupę ludzi, którzy są
w relacji. Wszystko co robimy, robimy w relacji, szczególnie, że nie jesteśmy firmą produkującą, tylko świadczącą usługi.

Inny przykład, który zaczyna być takim standardem na rynku, tzw. „empatyczne spojrzenie” czyli, co nam się wydaje, czego klient potrzebuje. Chodzi o wejście w buty klienta, żeby zrozumieć czego on potrzebuje, czego od
nas oczekuje, jak się chce komunikować. To
jest empatia. Czuję intuicyjnie, że jest powiązanie między energią i dynamiką grupy, zespołu i dynamiką empatii. Nie odkryłem jeszcze,
gdzie jest to połączenie, ale
z przyjemnością obserwuję
jak zachodzą te procesy.

Na biznes trzeba popatrzeć
jako na drugi dom, spędzamy tutaj te 8-9 godzin
dziennie i to jest od groma
czasu. Trudno się żyje w
domu, w którym są niepoprawne relacje. Dla mnie relacja to świadomość tego, co dzieje się między nami, współodczuwanie i tym, co za tym się kryje czyli
empatia. Trzeba powiedzieć, że za takim empatycznym zarządzaniem kryją się też niebezpieczeństwa, albo inaczej mówiąc wyzwania.
Jak mówimy o relacjach, o ludziach, to pracujemy z bardzo różnymi ludźmi, jedna osoba
jest skrajnie analityczna i inaczej komunikuje
się, niż osoba bardziej emocjonalna.

Pierwszy raz usłyszałam o energii firmy
w takim ujęciu w jakim go używasz. Możesz podzielić się, co zainspirowało Cię do
myślenia w ten sposób?
To jest bardzo wiele rzeczy: to co przeczytałem, usłyszałem i doświadczyłem, ale też żywo się tym interesuję. To jest zbiór elementów. Głównym bodźcem do myślenia w takich
kategoriach jest etap na jakim jest moja firma, czyli definiowania kultury organizacji.
Bardzo ciekawe rzeczy. Jak eksplorowałem
ten temat dla siebie, pracując z zarządem firmy, odkryłem, że elementami kultury może
być empatia i energia organizacji. Są one mi
jakoś bardzo bliskie, mają dużą siłę do budowania zespołu, do kształtowania ciekawej firmy.
TROPletter 5/2016 (27)

Myślę, że zanim zacznie się wprowadzać zarządzanie empatyczne w firmie to trzeba dobrze zrozumieć jaka jest dynamika empatii,
bo ten temat może być za duży dla zespołu.
Można zacząć od mniejszych rzeczy, jak na
przykład uważne słuchanie, może trzeba się
zastanowić się jak wprowadzać komunikowanie się bez przemocy, elementy, które mogą
25
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być świetną podstawą do dobrego zarządzania firmą. Nie można przeskoczyć pewnych
rzeczy i zacząć bawić się w empatię, może to
się bardzo źle skończyć, ludzie mogą nie zrozumieć, o co chodzi, może być dużo nieporozumień. Tutaj bardzo istotną rolą jest dojrzałość emocjonalna liderów, menadżerów i to
jest punkt wyjścia do budowania firmy opartej na empatii.

body, mają bardzo duży bagaż zaufania,
w drugą stronę też to czuję. Dostaję od nich
informacje zwrotne, mówią że mają realny
wpływ na to co robią, istotna jest dla nich
sprawczość. Faktycznie nie jest to sztuczny
byt, mogą testować różne pomysły, realizować ciekawe projekty i rozwijać swoje umiejętności. Za swobodą kryje się rzecz równie
ważna, czyli odpowiedzialność. Dla mnie są to
rzeczy równoważne.

Jak pracujesz z liderami?

To najbardziej nośne
składniki w zarządzaniu
liderami: „Jestem swobodny w decyzji, ale też biorę
za nią odpowiedzialność”.

Mam kilku liderów w firmie,
szczęśliwie u nas liderzy też
są menadżerami, co jest bardzo dobrą sytuacją. Daję im
przede wszystkim dużo swo-

Myślę, że to bardzo mocno motywuje, dobrze
wpływa na ich pozycję i możliwość rozwijania
się. Oczywiście jest też kolejny element, czyli
wspieranie w byciu ekspertami, zdobywanie
wiedzy twardej, związanej z naszą branżą.
Mocno postawiłem na wsparcie ich w rozwoju
dojrzałości emocjonalnej, prowadziliśmy kilka
projektów rozwojowych, np. po kolei każdy
z moich liderów uczestniczy w treningach interpersonalnych Grupy TROP. Nie do końca
wiem, co się dzieje na tych treningach, sam
przeżyłem swój, każdy ma swoją indywidualną ścieżkę. Widzę, że jest to dla nich bardzo
wartościowe doświadczenie. Również każdy
menadżer przeszedł kurs korzystania z narzędzi coachingowych w pracy lidera. Warsztat
coachingowy też opiera się na relacjach, na
słuchaniu, empatii. Wysyłamy liderów na wiele innych szkoleń z zakresu szeroko pojętego
rozwoju osobistego.
TROPletter 5/2016 (27)

Całym sobą starasz się wprowadzać empatię w firmę. Jak jest z empatią w zespołach?
Myślę, że przykład idzie z góry. Jeżeli pracownicy obserwują postawy swoich przełożonych,
widzą, że ich zachowanie opiera się na empatii i wartości, które potrafią zdefiniować, to
wtedy to w naturalny sposób zaczyna działać
jak efekt domina.
Pamiętajmy, że liderzy też muszą podejmować trudne decyzje, zdarza się tak, że jest konieczność zwolnienia pracownika, z różnych
powodów, nie związanych z samym pracownikiem. Wtedy empatia może być trudna i to
współodczuwanie z osobą, która traci pracę
jest bolesne. Natomiast wierzę głęboko, że
poprzez współodczuwanie z taką osobą, wiemy jak przejść z nią przez taką sytuację.
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Wspominałeś już, że miałeś taką sytuację,
opowiesz o tym?
Wiedziałem jak towarzyszyć, żeby pracownik
czuł, że szanujemy jego potrzeby w tym procesie. Gdyby zabrakło mi w tej sytuacji empatii, mógłbym przeprowadzić to zwolnienie
z wielką przykrością dla pracownika. Dzięki
empatii mogłem sobie wyobrazić, czego może
potrzebować ta osoba, o co zadbać. Jak organizacja może mu pomóc? Jak
lider może mu pomóc? Takich sytuacji może być bardzo wiele i bardzo różnych,
podałem skrajny przykład
zwalniania pracownika, ale
to mogą być drobne sytuacje.
Masz dużą dowolność i swobodę w tym jak
organizujesz polski oddział firmy, jak empatia i twój styl zarządzania ma się do
działań firmy matki?
Jesteśmy firmą, która ma oddziały w prawie
wszystkich krajach europejskich, co roku prowadzimy badania satysfakcji pracowników.
Od kilku lat, a w zeszłym roku to już była
szczególna sytuacja, nasze wyniki daleko odbiegały in plus od wszystkich wyników. Różnica jest duża, badanie odwołuje się nie tylko
do wyników grupy Tradedoubler, ale też wyników w innych firmach, które to badanie robiły. Mówimy tu o 300 tysiącach osób. Wyniki
te odbiegają znacząco od wyników europejskich. W związku z tym zaczęto się zastanawiać, co tutaj takiego się dzieje w Polsce, że
mamy takie wyniki.
W związku z tym zacząłem te informacje przekazywać, świadomie się temu przyglądać, co
takiego robimy. Ostatnio zebrałem takie wyniki od naszych pracowników.
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I co to jest na przykład?

Mam całą listę odpowiedzi pracowników,
w marcu prezentowałem ją w Londynie na
zlecenie działu HR. Co my w tej Polsce robimy? Do końca nie wiem, próbuję tego dotknąć, zdefiniować, ale gdzieś podejrzewam,
że nie warto tego definiować do końca, tylko
po prostu dalej tak działać, na poziomie zrozumienia empatycznego, wsparcia i szczerości. Pojawiły się odpowiedzi, o szacunku między
pracownikami, że mamy
zgrany zespół, pracownicy
mają wsparcie u swoich
przełożonych, że w trudnych chwilach mogą prosić o pomoc, mogą
się rozwijać, mają sporo szkoleń, mają dużo
swobody, mogą odpowiedzialnie działać, że
mamy wyjazdy integracyjne.
Dla mnie to brzmi, jak opis firmy w której
chce się pracować?
Z tych badań tak wynika. Dochodzi do tego
jeszcze, to że mamy fajnych klientów i oni lubią z nami pracować. Wszystko zaczyna się
w pewnym momencie przenikać, zazębiać. To
jest niesamowite, że jest takie ogólne zadowolenie. Oczywiście mamy swoje problemy,
trudne chwile, przeciążenia systemu, jak
w każdej firmie. Nie wierzę, żeby miejsce idealne dało się stworzyć, ale da się stworzyć
fajne miejsce pracy.
Zajmujecie się dosyć nowatorską branżą,
jaka jest u Was średnia wieku?
Jestem najstarszy w firmie, ale naprawdę mamy wszystkie generacje i to jest ciekawe wyzwanie. W różnych badaniach definiujemy
różne generacje próbując znaleźć klucz do
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komunikowania się miedzy sobą, między generacjami, podejrzewam, że to nie jest potrzebne, wystarczy oprzeć się o uniwersalne
rzeczy, które są w nas, ponad generacjami.
Czyli nie trzeba mówić slangiem, szukać
porozumienia w muzyce, trendach… itd.?
Nie w ogóle można to zostawić im, każda generacja kształtuje sobie własne miniśrodowisko pracy wedle własnych zasad. Chociażby
to jak się ubieramy, komunikujemy. Podejrzewam, że
uniwersalne rzeczy jak życzliwość, empatia, szacunek
działają między wszystkimi
generacjami. Wcale nie trzeba daleko szukać, żeby znaleźć tę platformę porozu-

Czyli taka samoświadomość organizacyjna?
Dokładnie. Po zdefiniowaniu kultury ważne
jest jakie kryją się za nią zachowania i to, żeby
były z nią zgodne.
Jak mówisz o firmie, to słyszę nie o firmie
jako systemie, mnie jest bliżej do takiego
stwierdzenia, ale jako firma-człowiek. Personifikujesz ją – firma ma energię, jest samoświadoma.
Tak, też jest bliskie podejście w myśleniu
o kulturze firmy, jakie mamy mocne i słabe
strony, nacisku na te mocne i rozwijanie ich.
Jakie są wasze mocne strony?
Te które są mi najbliższe? To wybitni eksperci,
umiejętność tworzenia zespołu, mamy bardzo ciekawy proces rekrutacyjny, bardzo
otwarty. Nie ja prowadzę rekrutację, tylko ta
osoba, tylko menadżer zespołu. Już na tym
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mienia miedzy generacjami. Trzeba oczywiście rozumieć ich szczególne potrzeby, ale to
już jest wtórne. A co za tym się kryje? Empatia. Mam ludzi świeżo po studiach, pracowników milenijnych, X,Y,Z, różne definicje są i nie
widzę dużych różnych w zachowaniu. Dla
mnie jako menadżera one są niezauważalne.
Teraz jesteście na etapie rozpracowywania kultury firmy.
Kultury nie da się wdrożyć, jak twierdzi wielu
specjalistów, kultura po
prostu jest. Mam takie
przekonanie, organizacja
musi sobie uświadomić
jaką ma kulturę i czerpać
z tego.

etapie sprawdzamy umiejętności kandydata,
ważny jest przepływ energii między zespołem
i tą nową osobą.
Chemia już na poziomie rekrutacji?
Tak i jeśli tam zagra, wiemy już, że jesteśmy
na tyle skuteczną organizacją jeśli chodzi
o uczenie, wspieranie ekspertów, że dla nas
ważniejsze jest to czy ta osoba odnajdzie się
w zespole, czy jest tam wspólny język, energia. Szczerze mówiąc, jeszcze nigdy się nie
pomyliliśmy.
Rekrutacja przez postawę.
Ciekawe stwierdzenie, nie znałem go. Ciekawe w tym procesie jest to, że same zespoły
rekrutują pracownika dla siebie. Czasami jeśli
mają wątpliwości, to wtedy jestem proszony
o uczestnictwo w rekrutacji, ale ja wtedy nawet CV nie sprawdzam, tylko siadam z tym
człowiekiem i sprawdzam, co to jest za osoba,
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co się dzieje między nami. W ten sposób pokazujemy już na wstępie jak wygląda nasza
firma, z reguły wszystkie osoby, które nie dostały się do pracy, bardzo dobrze wspominają
rekrutację, jako wydarzenie ciekawe i twórcze.

Podczas Dnia Otwartego w Grupie TROP
wspominałeś o nurkowaniu, o tym jak
przekonywałeś ludzi do siebie. Opowiesz
o tym?
Jak przyszedłem do firmy była trudna sytuacja, odeszło trzech dużych klientów, którzy
generowali prawie połowę naszego biznesu,
więc zrobiłem jedną rzecz. Działałem bardzo
intuicyjnie, ale wiedziałem że to jest bardzo
moje. Moją wielką pasą jest nurkowanie techniczne, jestem nurkiem wrakowym i głębinowym. Wtedy jeszcze aktywnym dive masterem.

Z wielu badań wynika, że ludzie odchodzą
od szefa, a jak szukają pracy to chcą poznać osoby, z którymi będą pracować i szukają miejsca, w którym będą mogły się
rozwijać. Zwłaszcza przedstawiciele najmłodszych generacji. Rozumiem, że zmierzacie w tym kierunku. Ile macie osób
w firmie? Jesteście rozrzuceni po całej Polsce?

Co to znaczy? Uczyłeś innych?
Tak, pomagałem innym instruktorom
uczyć ludzi nurkowania. Chciałem zbudować platformę zrozumienia i zaufania, poznania się w krótkim czasie, dlatego zaprosiłem wszystkich pracowników do mojego świata. Zabrałem wszystkich
pod wodę. Dla osób, które tego nigdy nie próbowały, to duże wyzwanie, sprzęt, inne techniki oddychania, oczywiście są techniki, żeby
za rękę prowadzić każdego nurka. Każdy
z pracowników nurkował ze mną, 1:1, za rękę.
20-30 minut nurkowania, pokazywałem im
fajne rzeczy pod wodą. Zaprosiłem ich do
swojego świata, do mojego hobby i każdy
z nich po prostu w pełni musiał mi zaufać. Ale
przy okazji mieli też swobodę, bo wcale nie
musieli tego robić.

Nie, nie jesteśmy
wszyscy (33 osoby) tutaj centralnie. To jest idealny liczbowo zespół do tego, aby poczuć dynamikę i energię
grupy, mieć kontakt z zespołem. Myślę, że
trudniejsze byłoby to rozumienie, czy budowanie świadomości w rozległym zespole.
W całości w Europie to jest prawie 500 osób.
Mam wrażenie, że gdyby było więcej osób, nie
czułbym i nie wiedziałbym, co dzieje się w firmie.
Liczbowo taka mała wioska.
No tak, tylko szamana nie ma.
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Wszyscy spróbowali?

A co to będzie?

Chyba jedna osoba, z tego co pamiętam była
przeziębiona, to nie. Teraz wszyscy wspominają to jako jeden z najlepszych wyjazdów
integracyjnych. To było coś intuicyjnego, ale
była to duża rzeczy, bo nawzajem sobie zaufaliśmy.

Jedziemy na 2 dni nad Zalew Zegrzyński do
hotelu z dobrym jedzeniem, w kontakcie
z przyrodą, będą gry i zabawy na powietrzu
i pływanie żaglówkami. Proste rzeczy, myślę
że najważniejsza jest intencja z jaką się to robi. Jeśli intencją jest integrowanie zespołu, to
jakoś nie wierzę w te wyjazdy, to jest zła nazwa. Ale jeśli intencją jest podziękowanie za
współpracę, to widzę, że to
ma sens, bo za tym idzie
inna energia. To jest po
prostu wspólne spędzenie
czasu.

Mówiłeś, że macie dużo wyjazdów integracyjnych, opowiesz więcej o tym?
Tak, co roku mamy
wyjazd integracyjny,
on się składa z paru
elementów, generalnie jest nastawiony
na odpoczynek. To
jest taki pit stop dla nas, trochę żeby odpocząć od pracy, żeby pobyć ze sobą inaczej.
Z reguły jesteśmy nastawieni na kreatywne
spędzanie czasu w naturze, mamy jakiś element warsztatu. Poza tym są aktywności
sportowe: kajaki, pływanie łódkami, bieg na
orientację w lesie. Jest zawsze wspólna kolacja. Zajęcia wspólnotowe, ale na luzie. Dla
mnie to jest takie podziękowanie pracownikom za ciężką pracę, ale też możliwość poznania siebie inaczej. Ten element warsztatów rozwojowym jest ciekawym elementem.
Ty je prowadzisz?
Czasem ja, staram się, żeby robił to jednak
ktoś z zewnątrz.
Twoi pracownicy wymyślają pomysły na
wyjazd integracyjny?
Tak, to co robimy na wyjeździe, to wcześniej
podpytujemy, w różnej formie, albo face-toface, albo robimy ankietę. Chcemy, żeby jak
największa liczba osób była zadowolona. Teraz w czerwcu wyjeżdżamy, a w lutym zrobiliśmy ankietę na temat tego, co chcieliby robić.
Wyszła nam fajna konstrukcja, właściwie 1:1
tak jak wyszło w ankietach, tak się wydarzy.

Co dalej? Jaki masz plan
na firmę?
Na razie nie będę wprowadzać rewolucyjnych
zmian, czysta ewolucja. Rozwijanie, zadbanie
o pracowników. Z przyczyn makroekonomicznych spodziewam się, że kolejne lata będą dla
nas trochę trudniejsze biznesowo, więc spodziewam się, że ten relacyjny kapitał, który
zbudowaliśmy, będzie teraz bardzo mocno
wpierał i tutaj będzie moja uważność. Tym
bardziej, że bardzo dużo zmian wprowadzamy jeśli chodzi o nasze produkty i usługi, nie
chcę przeciążać systemu, te procesy które
mamy one się będą się działy.
Wracając do początku, czyli dalej będziesz
dbać o to, żeby Twoimi pracownicy mogli
swobodnie oddychać?
Dokładnie, let it flow.
Dziękuję za rozmowę.
Łukasz Szymula. Country Manager CEE w Tradedoubler, członek Rady Nadzorczej Polskiej
Izby eCommerce, współtwórca kilku startupów, certyfikowany coach i trener biznesu.
Absolwent Grupy TROP. Nurek jaskiniowowrakowy, triathlonista.

Autor: Jacek Kleyff

LIDER
NIE MUSI ROZKAZYWAĆ
Jak pracujesz ze swoim

ale w ogóle, firma jest otwarta na rozmowę,

zespołem?

nie ma nadmiernej kontroli, więc mam dużą
swobodę pracy, nikt nie stoi za moimi plecami i nie sprawdza, nie analizuje. Oczywiście,

Pomagamy sobie, zadajemy dużo pytań, nie siedziIzabela Falkowska

analizować wyniki trzeba, ale mamy bardzo

my cicho ze słuchawkami,

dużą niezależność w pracy, to jest bardzo

tylko cały czas rozmawia-

ważne. Dużo ludzi pracuje tutaj przez wiele

my dzięki temu każdy wie,

lat właśnie z powodu tego, że nikt nam nie

co, u kogo się dzieje. Raczej nie ma takich sy-

rozkazuje, każdy wie, co ma robić i to go motywuje, nie musimy dostawać wytycznych, co

tuacji, że ktoś się totalnie odcina. Wiadomo,
czasami bywają gorsze dni. Mnie też się zda-

mamy robić każdego dnia, każdy doskonale

rza, że nie mam ochoty z nikim rozmawiać i

sobie zdaje z tego sprawę, w naturalny spo-

pozwalam sobie na to, bo inaczej człowiek

sób jest zmotywowany.

mógłby zwariować. Wyczuwam często, jaki
kto ma nastrój, czy ma dużo pracy, czy ma
mało pracy i nie zosta-

Z czego jesteś zadowolona w pracy?
Cieszy mnie to, że jestem doce-

wiam tego, tylko na

niana w pracy to, że chce mi się

bieżąco staram się roz-

tutaj przychodzić, że zawsze

wiązywać te problemy,

mogę liczyć na pomoc albo

rozwiewać wątpliwości.
Kiedy czuję, że coś wisi

współpracowników albo przełożonych, to, że mogę się rozwijać.

w powietrzu, to próbuję rozładować sytuację.
Ale też to działa w drugą stronę, pracownicy

Po co tutaj przychodzisz?

nie są skryci i jak im coś nie leży, to po prostu

Nie raz dostawałam propozycje przejścia do

to mówią, aż czasami za dużo i muszę na to

innych firm, ale wiem, że mam tu jeszcze coś

reagować. Tak jest nie tylko w naszym teamie,
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Na jakie wsparcie ze strony firmy możesz

w tej dziedzinie. Z ogólnych ogłoszeń zwykle

liczyć jako lider?

zgłasza się dużo ludzi, ale niekoniecznie oso-

Na pierwszym miejscu jest rozmowa w teamie, współpracownicy zawsze starają mi się
pomóc. Jestem team liderem, ale nie zawsze
jestem wszystkowiedząca, dzielimy się wiedzą, jeden ma większą wiedzę z tego zakresu,
a inny z innego, często
jest tak, że to ja proszę
ich o radę. Jeżeli to mi nie
wystarcza, to wtedy zawsze mogę pójść do mojego przełożonego albo do
innego team lidera czy pracownika. W naszej
firmie pracuje ponad 30 osób, zawsze mogę
liczyć na czyjeś wsparcie. Nie jesteśmy zamknięci, jeśli proszę o pomoc, to nie ma
z tym żadnego problemu, zawsze ktoś udzieli
rady.
Na co zwracasz uwagę podczas rekrutacji,
jak szukasz ludzi do swojego zespołu?
Najczęściej zaczynam poszukiwania wśród

by, które spełniają określone wymagania. Doceniamy to, że mamy swobodę, to my, team
liderzy przeprowadzamy pierwsze rozmowy
rekrutacyjne i później do procesu dołącza mój
przełożony Wojtek - jeżeli to jest osoba do
naszego działu. W przypadku, gdy kandydat aplikuje
na wyższe lub niezależne
stanowisko, to wtedy już
Łukasz angażuje się w ten
proces. Gdybym nie brała
udziału w procesie rekrutacji to mógłby trafić do zespołu ktoś, kto nie do
końca odpowiada nam wszystkim, bo jesteśmy już zgranym teamem. Podczas rozmów
rekrutacyjnych zwracam uwagę na to, czy nadajemy na tych samych falach. To się czuje,
ale wiadomo, można się pomylić. Jak do tej
pory, ani razu jeszcze się nie pomyliłam. Naturalnie, doświadczenie również ma znaczenie, ale jeżeli ktoś potrafi logicznie myśleć

znajomych. Jeżeli szukamy juniora lub staży-

i szybko się uczy to nie skreślam takiej osoby.

sty to wysyłamy najpierw ogłoszenia do uczel-

Izabela Falkowska, Client Development Director, Team Leader w Tradedoubler Polska

ni, zdarza się, że zamieszamy ogłoszenia
w gazecie, ale też na Facebooku, na grupach,
gdzie bezpośrednio trafiamy do specjalistów

Rozmawiała Paulina Wójcik

Autor: Jacek Kleyff

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.

TOOLTROP
NARZĘDZIOWNIK SPECJALISTY

W tym numerze chcemy podzielić się z Wami jednym z bardzo przydatnych narzędzi w pracy coacha i trenera. Koło Emocji to niezwykle skuteczny sposób do diagnozowania tego, co czujemy na Tu i Teraz. Serdecznie zapraszamy Was do korzystania z niego podczas waszej pracy.

Pobierz
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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.

TROPOWIEŚCI
CO U NAS SŁYCHAĆ?
Dzień Otwarty. Działanie – Inspiracje - Sens obfitował w spotkania i inspiracje.
Poza Strefą Doradcy i bezpłatnymi sesjami coachingowymi (i fotograficznymi) w siedzibie naszej
firmy odbyły się 4 warsztaty: Cała prawda o Metodzie TROP®, TROPem Inspiracji, Biznes a empatia
oraz Rodzina w opałach, czyli jak prowadzić rodzinny biznes i nie zwariować. Poprowadzili je założyciele Grupy TROP, Dorota Szczepan Jakubowska
i Jac Jakubowski. Odwiedziło nas wiele nowych
osób zainteresowanych coachingiem, rozwojem
osobistym, ale też starzy, dobrzy znajomi.
Trening Rozwoju Uważności Empatycznej
29 lutego odbył się pierwszy Trening Rozwoju
Uważności Empatycznej z Jacem Jakubowskim. Od
tamtej pory spotykamy się na TRUE w Nowym Forcie na Żoliborzu w wybrane poniedziałki.
Więcej.
TOK FM
Jac Jakubowski ponownie gościł w studiu Radia
TOK FM. Rozmowa z Wiktorem Osiatyńskim prowadzącym Salon – Zrozumieć świat dotyczyła tego
kto jest potrzebny Polsce? Trener, moderator czy
mediator?
Posłuchajcie.

Charaktery
Sztuka łączenia i spójności. Jak pogodzić to, co
z serca, i to, co z rozumu – artykuł Justyny Zacharuk w Charakterach
„Podejmowanie decyzji to połączenie emocji i myślenia. Jedno i drugie mieszka w naszym mózgu.
Jedno i drugie jest nam potrzebne, aby działać
i być. Podejmowanie decyzji to nie wybór alboalbo. To sztuka łączenia i spójności.”
Justyna Zacharuk dzieli się radami jak trenować się
w podejmowaniu decyzji w specjalnym wydaniu
magazynu Charaktery.
Coachowisko
1 i 2 kwietnia reprezentowaliśmy Grupę TROP na
Coachowisku, corocznym Festiwalu Coachingu.
Nasze stoisko odwiedziła niezliczona liczba osób,
poznaliśmy coachów z różnych szkół, za pośrednictwem Jaca Jakubowskiego zabraliśmy głos w debacie „Wszystko, co chcecie wiedzieć o coachingu”
i ćwiczyliśmy uważność empatyczną podczas wykładu „Trening uważności empatycznej”.
Zobacz zdjęcia.
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KALENDARIUM
CZYLI CO? GDZIE? KIEDY?

MAJ
CZERWIEC

Co?

Gdzie?

Kiedy?

Kontakt

TRUE - Trening rozwoju uważności
empatycznej z Jacem Jakubowskim

Forty
Sokolnickiego

09.05

true@grupatrop.pl

Psychologiczna Akademia Firm
Rodzinnych (PAFR)

Miejsce podamy
wkrótce

24-25.05

pafr@grupatrop.pl

TRUE - Trening rozwoju uważności
empatycznej z Jacem Jakubowskim

Forty
Sokolnickiego

30.05

true@grupatrop.pl

Trening Budowania Relacji

Siedziba Grupy
TROP*

1-5.06
9-10.07

akademia@grupatrop.pl

TRUE - Trening rozwoju uważności
empatycznej z Jacem Jakubowskim

Forty
Sokolnickiego

13.06

true@grupatrop.pl

Miejsce podamy
wkrótce

22.06

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

29.06-03.07

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

08.09

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

21-25.09
29-30.10

akademia@grupatrop.pl

Siedziba Grupy
TROP*

20.09

akademia@grupatrop.pl

Otwarte seminarium
Akademii TROP
„Empatia jako narzędzie
wprowadzania zmian w biznesie”

LIPIEC

Warsztat Intensywnego Rozwoju
Osobistego z Dorotą Szczepan Jakubowską
Otwarte seminarium Akademii
TROP

WRZESIEŃ

„Na TROPie własnej drogi”
Trening Budowania Relacji
Otwarte seminarium
Akademii TROP
„Lider na TROPie własnej drogi”
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