
Przywództwo jest w Twojej głowie 

Łączenie nauki o mózgu z zasadami przywództwa 

Dowiesz się, jak działa Twój mózg i jak go wykorzystać, aby usprawnić proces podejmowania decyzji, 

szkolenia i zatrudnianie, aby stworzyć miejsce pracy, w którym ludzie są szczęśliwi i produktywni. Aby 

przetrwać i rozwijać się w długiej historii człowieka, mózg musiał być społeczny. Ludzie potrzebowali 

otaczających ich ludzi, którzy pomogliby im pokonać wszystkie niebezpieczeństwa, z którymi mogą się 

spotkać. Dzisiejszy świat wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze sto lat temu, ale nadal potrzebujesz ludzi, 

którzy pomogą Ci prosperować. Bycie społecznym oznacza nawiązywanie relacji. Relacje często 

wymagają przywództwa. Mózg przywódcy uczy się, jak być samoświadomym i pewnym siebie. Ten 

mózg wie, jak przekonywać i przekonywać innych, że jej pomysł jest najlepszy. Jednocześnie lider bierze 

pod uwagę uczucia i pomysły innych. Dobra wiadomość z neuronauki jest taka, że możesz nauczyć się 

być liderem. Pomożemy Ci stać się liderem, jakim chcesz być. 

Definiowanie przywództwa 

Przywództwo to umiejętność łączenia ludzi o podobnych poglądach w celu osiągnięcia niezwykłych 

rzeczy. Ponieważ ludzie są gatunkiem społecznym i rozwijają się naturalne hierarchie, pojawiła się 

koncepcja przywództwa. Ktoś musi kierować, dzielić się wizją i prowadzić innych do celów. 

Przywództwo zależy od budowania relacji. Lider może przewodzić jedynie dzięki swojej zdolności do 

budowania relacji między pracownikami, klientami, inwestorami i innymi interesariuszami. 

Znajomość i zmianę stylu przywództwa 

Różne podejścia do przywództwa dają Ci możliwość bycia liderem, którym chcesz być, kiedy tego 

chcesz. Swój styl przywództwa możesz poznać, czytając Część 6. Styl, którego używasz w naturalny 

sposób lub ten, który kultywujesz, może zmieniać się w zależności od okoliczności, i tak powinno być. 

Kiedy musisz przejąć kontrolę, ponieważ masz do czynienia z nowymi pracownikami, którzy potrzebują 

więcej wskazówek, możesz przyjąć styl autorytarny. Ale być może w głębi serca naprawdę wolisz 

podejmowanie decyzji w grupie; możesz następnie użyć tego stylu w innych sytuacjach, gdy będzie 

lepiej pasował. Jako lider jesteś wieloma różnymi rzeczami dla różnych ludzi. Masz dużo kapeluszy do 

noszenia, ale pod tymi kapeluszami znajduje się tylko jeden mózg i lepiej go poznasz w Części 5, który 

pokazuje, jak współdziałają przywództwo i mózg. 

Dostarczanie opinii 

Jak dowiesz się z Części 4, informacje zwrotne są do przemyślenia. Nakarm mózgi swoich pracowników, 

dostarczając informacji niezbędnych do wykonywania zadań i utrzymywania wzroku w zasięgu wzroku. 

Bez informacji zwrotnej ludzie tracą pewność siebie i motywację. Informacje zwrotne zaczynają się od 

kadry kierowniczej wyższego szczebla, ale wykraczają znacznie poza to. Zamiast polegać na efekcie 

spływu, liderzy muszą przekazywać informacje zwrotne każdej osobie w organizacji. 

Rozwijanie wysokiej inteligencji emocjonalnej 

Twoja zdolność do utrzymywania dobrych relacji z innymi daje ci więcej w biznesie i życiu osobistym 

niż twoje IQ. Nie liczy się to, jak mądry jesteś, ale raczej to, jak jesteś inteligentny. Liderzy używają 

swojej inteligencji emocjonalnej do radzenia sobie z relacjami. Kiedy liderzy są świadomi tego, co czują 

i jak ich uczucia wpływają na środowisko pracy, mogą zdecydować się na takie podejście do tych emocji, 

aby wykorzystać swoją intuicję, ale nie zostali przytłoczeni emocjami. Inteligencja emocjonalna 

obejmuje zdolność rozumienia i pracy z tym, co czuje inna osoba. Na przykład w Twojej organizacji 

pojawia się możliwość zwolnień. Jak się czują Twoi ludzie? Poziom stresu musi być wysoki. Jako ich 



lider musisz informować pracowników, jak bardzo cenisz ich wkład, jak dokładnie się sprawy mają i na 

czym polega Twój proces decyzyjny. Prawdziwa siła to zdolność kontrolowania własnego mózgu. 

Musisz zrozumieć, jak działa mózg, jak potężne są twoje emocje i jak możesz wykorzystać swoją 

samoświadomość, aby zapobiec odruchom. 

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy 

Jednym z podstawowych obowiązków lidera jest zapewnienie bezpiecznego i atrakcyjnego środowiska 

pracy. Pracownicy codziennie spotykają się ze stresorami w życiu; uwolnienie ich od stresu, jaki może 

wywołać niebezpieczne środowisko, jest niezbędne, aby mieć szczęśliwych i wydajnych pracowników. 

Bezpieczeństwo w miejscu pracy obejmuje zarówno bezpieczeństwo fizyczne, jak i dobre 

samopoczucie emocjonalne. Po uwzględnieniu czynnika bezpieczeństwa, sprawienie, że środowisko 

pracy jest przyjemne i inspirujące, zachęca do współpracy. Dbanie o to, aby zapewnić atrakcyjne, 

bezpieczne środowisko pracy i przedkładać potrzeby personelu nad własne, jest kluczową cechą 

przywództwa. 

Skuteczna komunikacja 

Skuteczna komunikacja to znak rozpoznawczy wielkiego lidera. Musisz dzielić się swoją wizją z pasją i 

zaangażowaniem. Stworzenie obrazu, który będzie widoczny dla wszystkich, wymaga, aby przekaz był 

wystarczająco prosty, aby wszyscy go zrozumieli, i na tyle złożony, aby był interesujący. Kiedy malujesz 

swój obraz i widzą go pracownicy lub klienci, ich mózgi łączą tę wizję z własnymi, wcześniej 

przechowywanymi sieciami informacji, aby wzmocnić Twoje słowa. Ale komunikacja nie odbywa się 

tylko w jednym kierunku. Wsłuchiwanie się w potrzeby, pragnienia i marzenia pracowników jest 

niezbędne. A ty słuchasz i tworzysz powiązania między ich wypowiedziami a swoim marzeniem. 

Podejmowanie decyzji z sercem i głową 

Podejmowanie decyzji opiera się na wcześniejszych doświadczeniach. Twój mózg pyta: „Co działało w 

przeszłości?” lub „W jakich podobnych sytuacjach podjęto dobrą decyzję? Lub zły?" Twoje emocje są 

bardzo zaangażowane w proces podejmowania decyzji. Neuroprzekaźnik dopamina jest bardzo 

aktywny w systemie nagrody. Neurony dopaminy pamiętają, czy jakieś doświadczenie lub decyzja 

sprawiły, że poczułeś się dobrze. Te chemiczne wspomnienia pomogą ci podjąć każdą decyzję. Jeśli 

podjąłeś złą decyzję, twoje ciało migdałowate, surowe centrum emocjonalne w mózgu, o którym 

mówimy  w Częściach 2 i 8, natychmiast reaguje na sytuację. Dobrzy liderzy podejmują decyzje na 

podstawie tego, co mówią im emocje, a także faktów. Prawa półkula mózgu bada wyzwania i 

możliwości w nowej sytuacji, w której musisz podjąć decyzję. Ale twoja logiczna lewa półkula 

przypomina rutyny i wcześniej ustalone procesy, które działały w przeszłości. Podejmowanie decyzji to 

czynność obejmująca cały mózg. Przy podejmowaniu dobrych decyzji zawsze bierze się pod uwagę 

zarówno zdolności poznawcze, jak i inteligencję emocjonalną. 

Przywództwo w mózgu 

Nowo powstała nauka łączy mózg z przywództwem: obiecujący przywódcy mogą w świadomy sposób 

uzyskać dostęp do różnych poziomów mózgu, aby dzielić się swoją wizją i osiągać swoje cele. 

Zrozumienie, jak działa mózg, pozwala nie tylko pracować w granicach własnego mózgu, ale także 

rozumieć i pracować z mózgami innych osób, a nie przeciwko nim. Prowadzenie w sposób zgodny z 

mózgiem pomaga znacznie szybciej osiągać cele. 

Równoważenie nowości i przewidywalności 



Zarówno przewidywalność, jak i nowość sprawiają, że mózg jest szczęśliwy. Wiedza o tym, co będzie 

dalej, obniża poziom stresu w mózgu, ale zbyt duża przewidywalność prowadzi do nudy. Ponieważ 

mózg pamięta wzorce i szuka wzorców, aby nadać sens jego światu, znajomość rodzi poczucie 

bezpieczeństwa. Jeśli Twoje zespoły znajdują się w środowisku, w którym można zadawać „głupie” 

pytania lub popełniać błędy, a wręcz zachęca się je do tego, wtedy ich mózgi mogą oszaleć z pomysłami. 

Niektóre badania sugerują, że rozwiązywanie problemów w bardziej kreatywny sposób może 

prowadzić do lepszych rozwiązań, a zatem atmosfera, w której mózg może się zrelaksować i wędrować, 

może prowadzić do większej liczby innowacji. 

Chwytanie pierwiastka chemicznego 

Jeśli chcesz zrozumieć ludzką naturę, musisz wiedzieć coś o neuroprzekaźnikach, substancjach 

chemicznych w twoim mózgu. Na przykład serotonina od dawna znana jest jako neuroprzekaźnik 

związany z emocjami. Jeśli poziom serotoniny jest niski, istnieje większe prawdopodobieństwo, że 

staniesz się zły lub agresywny. Co więcej, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie 

kontrolować swoje reakcje. Ponieważ serotonina jest wytwarzana przez żywność, którą jesz, 

prawidłowe odżywianie - a zwłaszcza śniadanie - pomaga kontrolować reakcje emocjonalne. Na twoje 

poziomy chemiczne mogą również wpływać zachowania społeczne, kultura i genetyka. 

Rzeźbienie mózgów - Twoich i ich 

Ten prawie 1,5 kg kawałek tkanki w twojej czaszce jest elastyczny i wrażliwy. To dobra wiadomość i 

jedno z najbardziej obiecujących wyników badań w neurobiologii. Ta elastyczność umożliwia mózgowi 

regenerację po niektórych urazach i przełamanie starych nawyków. Oznacza to również, że możesz 

zmienić swój mózg. Część 4 pokazuje, jak trenować mózg i wyjaśnia, że mózgi obecnych i przyszłych 

pracowników są rzeczywiście bardzo łatwe do wyszkolenia. Musisz docenić fakt, że starego psa możesz 

nauczyć nowych sztuczek! . Oba mózgi reagują na trening, ale robią to na różne sposoby. Dowiedzenie 

się, jak poradzić sobie z tymi różnicami, znacznie ułatwia trening. 

Chcesz mózg przywódcy? 

Ludzie często mylą role lidera i menedżera. Kiedy zrozumiesz mózg, zobaczysz, że istnieją między nimi 

różnice w umiejętnościach poznawczych. Jeśli spojrzysz na funkcję lewej półkuli opisaną w Części 2, 

zobaczysz, że jednym z jej obowiązków jest wykonywanie rutynowych procedur, które zostały 

wcześniej ustalone. Taka jest rola menedżera. Menedżer zarządza tym, co zostało wcześniej 

skonfigurowane. Lider natomiast deleguje ustalone procesy menedżerom. Nowe wyzwania, nowe 

problemy i niezidentyfikowane sytuacje są obsługiwane przez prawą półkulę mózgu. Lider i zespół 

kierowniczy radzą sobie z tymi nowymi sytuacjami i tworzą procedury radzenia sobie z nimi. Menedżer 

może oczywiście być liderem, a lider może być również menedżerem. Ale mówiąc o mózgu, rola 

przywódcza jest podobna do roli prawej półkuli, a rola menedżera jest podobna do roli lewej półkuli. 

Aby efektywnie działać, zarówno produktywny mózg, jak i produktywna organizacja, wykorzystują obie 

role. Jeśli rozwiniesz mózg przywódczy, nauczysz się rozpoznawać sytuacje za pomocą swoich 

systemów sensorycznych i emocji. Następnie wykorzystujesz CEO swojego mózgu, kory przedczołowej, 

wraz ze swoimi przeczuciami do odpowiedzi. Jeśli sytuacja jest nowa, twoja prawa półkula i prawa 

półkule twojego zespołu kierowniczego, użyj ich kreatywnego, holistycznego, przestrzennego 

podejścia, aby stworzyć odpowiedź. W znanych sytuacjach Twoja lewa półkula opiera się na wcześniej 

ustalonych procesach. Możesz rozwinąć się w takiego przywódcę, jakim chcesz być. 

Różne uderzenia dla różnych mózgów 



Poruszaj się po IQ, nowe inteligencje są w mieście, a ich liczba stale rośnie. W Części 7 dzielę się 

informacjami o dziewięciu różnych sposobach bycia sprytnym. Jeśli masz mózg, masz po części z 

każdego z tych rodzajów inteligencji: 

✓ Werbalna / językowa 

✓ Matematyczna / logiczna 

✓ Muzyczna / rytmiczna 

✓ Wizualna / przestrzenna 

✓ Kinestetyczna 

✓ Przyrodnicza 

✓ Interpersonalna 

✓ Intrapersonalna 

✓ Filozoficzna / moralna/ etyczna 

Uważam, że zarówno liderzy, jak i pracownicy lubią dowiedzieć się więcej o sobie. Tak więc Część 7 nie 

tylko podaje definicję i przykłady tych inteligencji, ale także przedstawia ocenę. Znajomość swoich 

mocnych i słabych stron oraz pomaganie swoim zwolennikom w nauce ich jest częścią dobrego 

przywództwa. Te informacje mogą pomóc Ci zrozumieć, dlaczego coś Ci się podoba i dlaczego nie 

czujesz się komfortowo w przypadku niektórych ludzi, zadań i środowisk. 

Wykorzystanie Brain Science do zbudowania zespołu 

Informacje o mózgu sugerują sposoby zmiany mózgów osób, które trenujesz. Osoba, którą inni uważają 

za najlepszą, może nie być najlepszym wyborem w twojej konkretnej sytuacji. Wiedza i umiejętności 

są ważne, ale pracownicy muszą również wiedzieć, jak budować i utrzymywać relacje, które pozwolą 

Twojej firmie rozkwitać. Kiedy musisz dołączyć do swojego zespołu, były dyrektor generalny General 

Electric, Jack Welch, zaleca przyjrzenie się najlepszym posiadanym pracownikom i znalezienie takich 

jak oni. Jako lider jesteś wezwany do podejmowania decyzji o zatrudnieniu, które mają wpływ na całą 

organizację. Niezależnie od tego, czy awansujesz obecnych pracowników, czy zatrudniasz nowych, 

zrozumienie, jak działa mózg, pomaga w podejmowaniu tych decyzji. 

Zrozumienie mózgów męskich i żeńskich 

Istnieją wyraźne różnice w mózgach mężczyzn i kobiet. Mózg jest pod silnym wpływem jego 

doświadczeń; w związku z tym niektóre cechy charakterystyczne u mężczyzn i kobiet mogą wynikać z 

wpływów środowiska lub w połączeniu z różnicami w mózgu. Część 13 pomaga zająć się typowymi 

różnicami między mózgami mężczyzn i kobiet. Na przykład świadomość, że kobiety preferują kontakt 

wzrokowy, podczas gdy mężczyźni mogą nie wpływać na sposób, w jaki podzielasz swoją wizję i 

wartości firmy. Kobiety potrafią czytać mapy, a mężczyźni pytają o drogę. Istnieją jednak pewne 

różnice, które mogą wpływać na ich wyniki w pracy - nie na to, jak dobrze sobie radzą, ale raczej na to, 

jak robią to inaczej. 

Niwelowanie luki pokoleniowej 

W jednej organizacji często pracuje kilka pokoleń. Zapoznanie się z etyką pracy, potrzebami i 

oczekiwaniami każdego z tych pokoleń może sprawić, że klimat w miejscu pracy będzie mniej stresujący 



dla wszystkich. Jako lider zajmujący się biznesem w tym technologicznym świecie, musisz nadrobić 

zaległości i nadążyć za wyzwaniami pracy z kilkoma pokoleniami. Twoja organizacja może stać się 

częścią globalnej gospodarki i odnosić większe sukcesy z pomocą młodszego pokolenia oraz lojalności 

i wartości starszych pokoleń. Dowiedz się w Części 15, jak korzystać z cechy wszystkich pracowników. 

Wyznaczanie celów i osiąganie celów 

Niezależnie od tego, czy nagrody są namacalne (jak premie), czy niematerialne (dobre poczucie 

spełnienia), cele pomagają mózgowi się skupić. Częścią pracy lidera jest skupienie ludzi na misji 

organizacji. W miarę jak Twoje zespoły przechodzą przez etapy rozwoju od dzieciństwa do mądrości, 

ich cele utrzymują je na właściwej drodze. Część 14 pokazuje, jak tworzyć cele, które intrygują prawą 

półkulę i lewą półkulę mózgu. Świętuj każde osiągnięcie! Każdy krok na drodze do celu jest powodem 

do świętowania. Jako lider musisz skoncentrować się z sukcesu na sukcesach swoich pracowników. 

Trening z myślą o mózgu 

Jednym z celów większości organizacji jest zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych pracowników. 

Nauka o mózgu skutecznie wykazała, że sposób prezentacji, przećwiczenia i przeglądu informacji 

wpływa na skuteczność tego treningu. Na przykład wykorzystanie emocji podczas treningu pomaga 

uczestnikom szkolenia skuteczniej przechowywać informacje. Prezesi wzdrygają się na myśl o 

przeszkoleniu pracowników na okres od jednego do trzech tygodni. Szybko jednak zdają sobie sprawę, 

że dobre szkolenie jest tego warte. Rezultaty szkolenia obejmują 

✓ Mózgi, które widzą duży obraz. 

✓ Mózgi, które zmieniły się, aby użyć nowego procesu lub produktu. 

✓ Mózgi, które mogą widzieć i udostępniać Twoją wizję. 

✓ Mózgi, które mogą ze sobą współpracować, gdy trening tworzy relacje. 

✓ Mózgi, które potrafią patrzeć poza własną pracę. 

W Części 16 mówię o mapach mentalnych – obrazach tego, jak ludzie postrzegają świat i jak powinno 

działać. Szkolenie daje możliwość zmiany map mentalnych Twoich pracowników, tak aby lepiej 

odpowiadały Twojej wizji. 

Wspieranie ciał i mózgów uczestników 

Każdy pedagog nie chciałb bardziej niż mieć salę pełną uczniów gotowych do nauki. Ich rodzice myśleli, 

że są gotowi, a większość uczniów myślała, że są gotowi. Ale nie byli gotowi, ponieważ ich ciała i mózgi 

nie były wystarczająco zdolne do nauki. Aby mózg był naprawdę gotowy do nauki lub treningu, 

potrzeba odpowiedniego odżywiania, odpowiedniej ilości snu i regularnych ćwiczeń. W Części 17 

podzielę się informacjami o tym, jak prawidłowe odżywianie wpływa na mózgi uczestników, 

pracowników i Ciebie. Ilość snu, jaką Twoi ludzie śpią każdej nocy, ma wpływ na to, co i ile pamiętają z 

treningu z poprzedniego dnia. Ćwiczenia są kluczem do dostarczania krwi i tlenu do mózgu w celu 

zapewnienia optymalnej pracy. Możesz podjąć kroki, aby uczynić swoje szkolenia bardziej 

produktywnymi. Obniżenie poziomu stresu u uczestników poprzez odpowiednie odżywianie, 

odpoczynek i ćwiczenia to początek. Wydobądź jak najwięcej ze swoich pieniędzy na szkolenia, 

upewniając się, że Twoi ludzie nadają się do szkolenia. 

Wykonywanie kija treningowego 



Najbardziej zapadające w pamięć i produktywne treningi to te, które angażują mózg. To zaangażowanie 

może polegać na emocjonalnych związkach, humorze, zabawie lub osobistym związku z twoim życiem. 

Jeśli potrafisz odpowiedzieć na następujące pytanie dla każdego z Twoich pracowników i stażystów, 

możesz skierować ich we właściwym kierunku: Co ja z tego będę miał? Zarówno dyrektorzy generalni 

dużych korporacji, jak i każdy nauczyciel w klasie wiedzą, że jeśli pracownicy i uczniowie zobaczą 

związek ze swoim życiem, kupią naukę. 

Motywacja pochodzi z pragnienia lub potrzeby. Upewnij się, że Twoja wizja i cele treningowe pasują 

do jednej z tych dwóch kategorii. 

W Części 18 podzielę się z wami sposobami utrwalania treningów. Komponent emocjonalny, 

zaangażowane systemy pamięci i klimat szkolenia mają duży wpływ na to, ile informacji przechowują 

pracownicy. Szkolenie musi również obejmować wsparcie zarówno liderów, jak i menedżerów. 

Pracownicy i nowi pracownicy muszą czuć, że są częścią czegoś większego - że ich wkład jest doceniany 

i coś zmienia. 



Nauka stojąca za mózgiem 

W ciągu ostatnich 20 lat naukowcy mogli przyjrzeć się mózgowi za pomocą specjalistycznej technologii 

obrazowania. Patrzenie na mózg w akcji jest dalekie od starego: patrzenie na mózgi podczas sekcji 

zwłok, znajdowanie zmian chorobowych, porównywanie obszaru zmiany z zachowaniem pacjenta i 

stawianie diagnozy. Lata 90. były Dekadą Mózgu, a XXI wiek zapowiada się jako Stulecie Mózgu. Wejdź 

do dowolnej księgarni lub stoiska z czasopismami w dowolnym miesiącu, a znajdziesz artykuły o mózgu. 

Ciekawość dotycząca mózgu osiągnęła szczyt dzięki horrorom o chorobie Alzheimera, a osoby z wyżu 

demograficznego chcą wiedzieć, jak zachować młodość i dobrą kondycję swoich mózgów. 

Zainteresowanie mózgiem wykracza poza martwienie się o pamięć. Wspaniałe zastosowania badań 

nad mózgiem dotarły do sal lekcyjnych i sal konferencyjnych na całym świecie. Przyjmuje się nowe 

słowa i nowe światy, aby pomóc nam korzystać z nauk o mózgu, psychologii i kognitywistyki w domu, 

w szkole i w naszej globalnej gospodarce. Funkcje mózgu i funkcje przywódcze są podobne. Mózgi i 

liderzy muszą wiedzieć, gdzie się znajdują, dokąd mogą się udać, czy idą we właściwym kierunku, jak 

się tam dostać i jak zapamiętać doświadczenia, aby zastosować je w przyszłości. Ludzie mają mózgi, 

które pomagają im planować i poruszać się. Zrozumienie mózgu oznacza zrozumienie siebie, swoich 

bliskich i ludzi, z którymi pracujesz. W miarę jak naukowcy będą nadal badać mózg (a mają przed sobą 

bardzo długą drogę), uzyskasz więcej informacji do zastosowania w swoim życiu. Ale ostrożność jest 

kluczowa - ten złożony organ nieustannie zaskakuje badaczy. Słynny cytat Lyala Watsona, 

południowoafrykańskiego biologa, który napisał w Supernature: 

„Gdyby mózg był tak prosty, że moglibyśmy go zrozumieć, bylibyśmy tak prości, że bardziej nie 

moglibyśmy”. 

Tu dowiesz się o strukturach mózgu, ich funkcjach i sposobach współpracy. 

Organizacja: biznes i biznes mózgu 

Jako lider musisz zadbać o to, co dzieje się w Twojej firmie, a co poza nią - czyli o pracowników i ich 

pracę wewnętrzną, a także o obsługę klienta, sprzedaż i satysfakcję na zewnątrz. Twój mózg ma 

również wewnętrzne centra kontroli, a także kontrole zewnętrzne. Tak jak organizujesz i koordynujesz 

to, co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz, aby podejmować najlepsze decyzje i reagować na konieczne 

problemy i sytuacje, twój mózg koordynuje wewnętrzne komunikaty o tym, co dzieje się w twoim ciele, 

monitorując informacje zewnętrzne, aby zareagować Właściwym sposobem. Zarówno liderzy, jak i 

mózgi muszą być ekspertami w wykonywaniu odpowiednich działań i reakcji. 

Zaczynając od dołu 

Niektórzy neuronaukowcy mówią o organizacji mózgu odgórnie, podczas gdy inni lubią zaczynać od 

dołu. Dno mózgu składa się z pnia mózgu i móżdżku, wraz z kilkoma mniejszymi strukturami. Mosty i 

rdzeń krążą po twoim ciele, utrzymując oddech i bicie serca. W większości dolna część mózgu działa w 

systemie mimowolnym. Podobnie jak w przypadku większości firm, procesy te są oczekiwane i 

pozostają niezauważone, chyba że coś pójdzie nie tak. Funkcje wykonawcze odbywają się w górnej 

warstwie mózgu, korze. Tam podejmuje się decyzje, planowanie jest zakończone i wykonane, a 

wyzwania są rozwiązywane. Podobnie jak lider orkiestry, górna część Twojego mózgu sprawia, że 

wszystkie utwory grają razem, tworząc arcydzieło. Podobnie liderzy, zespoły kierownicze wyższego 

szczebla i pracownicy współpracują, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia organizacji. 

Idąc naprzód, aby nawiązać połączenia 

Cztery płaty mózgu są ułożone tak, że płaty czuciowe znajdują się w tylnej części mózgu. Kiedy patrzysz 

na słowa na tej stronie, płat potyliczny z tyłu mózgu przyjmuje te informacje. Następnie te słowa są 



przenoszone w mózgu do płatów czołowych, gdzie definiowana jest informacja, a Ty określasz 

znaczenie tych słów. Być może są wezwaniem do działania lub tworzysz związek między tymi słowami 

a informacjami, które wcześniej zapisałeś w pamięci. Płaty skroniowe zatrzymują nowe informacje i 

łączą je ze starymi. 

Lewa, prawa, lewa (półkule) 

Według Elkhonona Goldberga, profesora neurologii klinicznej na New York University School of 

Medicine, gdy nowe informacje docierają do mózgu przez płaty czuciowe z tyłu, a następnie są 

przekazywane do przemyślanej refleksji, mózg decyduje, która półkula najpierw je przetworzy . 

Znajomość i nowość wchodzą teraz do gry. Jeśli informacja jest nowa, jest przetwarzana przez prawą 

półkulę, która jest tak zorganizowana, aby radzić sobie z nowymi wyzwaniami w celu uzyskania 

twórczej odpowiedzi. Kiedy informacja jest znajoma - wyzwanie, na które mózg odpowiadał wcześniej, 

a teraz ma ustaloną rutynę, z którą musi sobie radzić - najpierw lewa półkula przetwarza to. W pewnym 

momencie obie półkule biorą udział w reagowaniu na przychodzące bodźce. Tak jak w powyższym 

przykładzie do czytania, informacja zaczyna się na jednej półkuli, a następnie jest przenoszona na 

drugą. Obie półkule biorą udział w przetwarzaniu poznawczym. W Twojej organizacji masz działy lub 

zespoły zajmujące się ustalonymi procedurami, ale gdy pojawiają się nowe wyzwania, 

prawdopodobnie masz wyspecjalizowane zespoły lub zespół kierownictwa wyższego szczebla, który 

jako pierwszy poradzi sobie z wyzwaniem. 

Oddzielenie umysłu od mózgu 

Niektórzy porównują mózg do komputera. Chociaż nie jest to bardzo dokładna analogia, korelacje są 

pomocne, gdy mówimy o umyśle i mózgu. Jeśli mózg jest sprzętem, to umysł jest oprogramowaniem. 

Czy mózg ma znaczenie? 

Mózg jest często opisywany jako materia szara. Szara materia odnosi się do górnej warstwy mózgu. Ta 

warstwa nie jest tak naprawdę szara, ale brązowo-różowa, gdy żyje, ale jej nazwa pochodzi od 

zakonserwowanych mózgów. Mózgi, które zostały zakonserwowane i pocięte do celów badawczych, 

wyglądają tak, jakby tkanka wokół zewnętrznej części mózgu była szara, a wewnętrzna wyściółka 

wydaje się biała. Oddzielenie istoty szarej i białej pomaga w pewnym zrozumieniu funkcji mózgu. Istota 

szara składa się z ciał komórek neuronów w mózgu, a istota biała składa się z włókien nerwowych 

komórek, które są pokryte białą substancją tłuszczową zwaną mieliną. Mielina pomaga w 

przekazywaniu informacji w mózgu. 

Umysł jest tym, co robi mózg 

Neurobiolog Susan Greenfield wysuwa teorię, że umysł może być „personalizacją” mózgu. Według 

wielu badaczy funkcje mózgu, takie jak odczuwanie, myśli, rozwiązywanie problemów i 

komunikowanie się, tworzą umysł. Ale umysł również konstruuje mózg. Uczucia, myśli, doświadczenia 

i wspomnienia, które budują ten osobisty umysł, zmieniają również strukturę i funkcję mózgu. Kiedy 

czytasz to, twój mózg się zmienia. Komórki mózgowe organizują się, aby przyjąć te informacje, 

rozważyć ich znaczenie, a następnie zdecydować, czy pozbyć się nauki, czy ją zachować. Tu odnoszę się 

do narządu uczenia się jako mózgu, tak jak zdecydowało się to zrobić wielu neuronaukowców. 

Niektórzy nazywają to umysłem / mózgiem, ale ja uważam mózg za bardziej aktywny niż umysł. 

Podejmując tę decyzję, stworzyłem sieci, które automatycznie powodują, że odnoszę się do umysłu / 

mózgu jako mózgu, bez zastanawiania się nad decyzją. Jeśli skupię się na zmianie tego wzorca w moim 

mózgu, musiałbym świadomie próbować przez kilka tygodni, zanim w pełni zaadoptowałbym zmianę, 

ale byłbym w stanie zmienić swój mózg. . . albo zmień zdanie, gdybym chciał! 



Odkrywanie chemikaliów i struktur, które napędzają twój mózg 

Pytasz swojego lidera zespołu, jakich nowych technik sprzedaży nauczono na spotkaniu regionalnym. 

Trochę go zaskoczyłeś w windzie bez jego notatek. Przyglądając się uważnie, widzisz, jak pracuje jego 

mózg. Jego prawa półkula przetwarza to nowe wyzwanie. Wyobraża sobie siebie z powrotem na 

spotkaniu. Wyobraża sobie pokój i trenera. W swoim umyśle widzi trenera demonstrującego strategię. 

Gdy pamięta ten proces, kontrolę przejmuje lewa półkula. "O tak!" myśli sobie. Patrzy na ciebie i 

zaczyna dzielić się tym, czego się nauczył. Jego mózg tworzył połączenia. Znalazł informacje, śledząc 

swoje kroki i myśląc o miejscach i wydarzeniach. Połączenia zostały nawiązane na spotkaniu, więc 

wizualizując pokój spotkań, znalazł wyzwalacze do ponownego połączenia się z sieciami, które 

skonfigurował w swoim mózgu. W kolejnych sekcjach wyjaśniono, w jaki sposób mózg tworzy 

połączenia i przetwarza informacje. 

Neurony stare i nowe 

Struktury mózgowe składają się z komórek, które nieustannie łączą się z innymi komórkami 

mózgowymi - nawet w nocy, kiedy śpisz. Mózg uczy się, tworząc połączenia między komórkami 

mózgowymi. Komórki mózgowe, którym przypisuje się uczenie się, nazywane są neuronami. Urodziłeś 

się z około 100 miliardami neuronów i większość z nich pozostaje z tobą przez całe życie. Mózg zawiera 

również komórki zwane glejami lub komórkami glejowymi. Właściwie oznacza to Glia klej, a w 

niektórych przypadkach trzymanie rzeczy razem jest tym, co robią. Glej są czasami nazywane 

gospodyniami domowymi lub komórkami pielęgnującymi. Nie tak dawno uważano, że glej nie ma nic 

wspólnego z faktycznym uczeniem się, ale ostatnie badania potwierdzają, że rzeczywiście glej może 

pełnić kilka ważnych funkcji w tworzeniu połączeń i przywracaniu wspomnień. Twój mózg ma około 

dziesięć razy więcej komórek glejowych niż neuronów. Dwadzieścia lat temu powszechnie uważano, 

że mózg nie produkuje nowych neuronów. Badania sugerują, że w pewnych warunkach mózg 

produkuje więcej tych komórek. Przez całe życie tracimy neurony z różnych powodów, dlatego 

zastąpienie niektórych z nich wydaje się mieć sens. Proces tworzenia nowych neuronów nazywa się 

neurogenezą. Jeśli chcesz stymulować ten proces w swoim mózgu, spróbuj nauczyć się czegoś nowego, 

ćwiczyć i unikać stresu. 

Twój mózg działa poprzez komunikację między neuronami. Każdy neuron ma trzy główne części: 

dendryty, korpus komórki i akson. (Patrz Rysunek 2-1.) Komunikacja przebiega następująco: 

1. Akson w wysyłającym neuronie uwalnia chemiczny przekaźnik do przekazywania informacji. 

2. Neuron wysyłający przesuwa przekaźnik chemiczny przez swoje dendryty i zmienia się ilość energii 

elektrycznej w ciele komórki. 

3. Energia elektryczna przepływa wzdłuż aksonu. Większość aksonów jest pokryta substancją zwaną 

mieliną. Komórki glejowe w mielinie pomagają w przekazywaniu wiadomości. 

4. Impuls elektryczny wypycha związki chemiczne zwane neuroprzekaźnikami z pęcherzyka i przez 

koniec aksonu do przestrzeni zwanej synapsą. 

5. Neuroprzekaźniki pływają w synapsie, dopóki nie znajdą dendrytu innego neuronu, do którego mogą 

się przyczepić. 

6. Proces rozpoczyna się od nowa. 



 

Kiedy używasz mózgu do uczenia się, nawiązywania kontaktów towarzyskich i ogólnie do przyjmowania 

informacji z różnych źródeł, twoje neurony się zmieniają. Dendryty rosną wraz z nauką. Kiedy się 

rodzisz, niektóre neurony mają niewiele dendrytów lub nie mają ich wcale. Gdy mózg zaczyna 

przyswajać informacje, rosną dendryty. Twoje aksony również się zmieniają. W miarę używania 

neuronów terminale aksonów zaczynają rosnąć, aby wysyłać więcej wiadomości. System wzrokowy 

jest jednym z lepiej poznanych systemów w mózgu. Kiedy dziecko zaczyna widzieć, wizualna część jego 

mózgu przechowuje wzorce, które widzi. Neurony łączą się, tworząc wzór podobny do twarzy matki. 

Zaczyna dziecko z rozmytym konturem, a gdy jego wzrok nadal się rozwija, dodaje się drobne punkty, 

takie jak brwi i nozdrza, aż jej mózg zapisze pełny obraz. 

Nowy mózg, nowe sztuczki? 

Podczas prezentacji na temat mózgu neurolog wyjaśniał, że mózg jest jedynym organem, który nie 

zastępuje wszystkich swoich komórek. Nasze ciała zastępują inne komórki co kilka dni lub miesięcy. 

Otrzymujesz zupełnie nową skórkę, ale twoja nowa skóra wygląda jak stara ze względu na twój plan 

genetyczny. Twój mózg jednak nie wymienia komórek w takim tempie. Co by się stało, zapytał 

neurobiolog, gdyby zrobił to twój mózg? Z tyłu sali nadeszła odpowiedź: „Cóż, myślę, że mógłbyś ukryć 

swoje własne pisanki!” 

Neuroplastyczność 

Twoje myśli mogą zmienić twój mózg. To dość imponujące stwierdzenie, warte wyjaśnienia. Twoje 

myśli i działania mogą zmienić strukturę i funkcję mózgu. Wracając do analogii komputerowej, mózg 

nie jest tak wbudowany, jak kiedyś sądzono. Proces zmiany mózgu nazywa się neuroplastycznością. 

Naukowcy skracają to, mówiąc, że mózg jest plastikowy. W odpowiedzi na środowisko neurony 

zmieniają swoją aktywność i reorganizują ścieżki. Neuroplastyczność występuje podczas normalnego 

rozwoju mózgu oraz w celach adaptacyjnych, gdy mózg próbuje naprawić uraz. Plastyczność mózgu 



umożliwia uczenie się i zapamiętywanie. Być może zdecydujesz się nauczyć grać w brydża. Grałeś już 

wcześniej w inne gry karciane, więc twój mózg zawiera sieci (neurony, które są ze sobą połączone) dla 

podstawowych informacji o kartach: 52 karty w talii, cztery różne kolory, dwie czerwone, dwie czarne 

i system numeracji dla każdego . Kiedy uczysz się grać w nową grę, Twój mózg łączy zasady z wcześniej 

zapisanymi sieciami kart. Dlatego nauka nowej gry jest dla Ciebie znacznie łatwiejsza niż dla kogoś, kto 

nigdy wcześniej nie grał w karty i nie ma sieci kart. W miarę uczenia się brydża sieci kart rosną, a mózg 

się zmienia. 

Lepsze życie dzięki chemii mózgu 

Substancje chemiczne wytwarzane przez mózg nazywane są neuroprzekaźnikami. Są to posłańcy, 

którzy przechodzą między neuronem wysyłającym a odbierającym. Neurony wymieniają 

neuroprzekaźniki, aby komunikować się ze sobą. Wykonują swoją pracę w synapsie, albo powodując 

odpalenie neuronu, albo zapobiegając odpaleniu. (Odpalanie jest słowem określającym działanie 

neuronu, gdy jest on aktywowany, aby wysłać wiadomość do innego neuronu). Niektóre z 

neuroprzekaźników są pobudzające - to znaczy, że powodują odpalenie neuronu, gdy się przyłączają 

do dendrytów. Inne neuroprzekaźniki działają hamująco i powstrzymują neuron przed odpaleniem. 

Wiele różnych pobudzających i hamujących neuroprzekaźników bierze udział w podejmowaniu decyzji 

o odpaleniu lub nie odpaleniu. Jeśli neurotransmitery bardziej pobudzające niż hamujące przyczepiają 

się do neuronu, neuron odpala i wysyła wiadomość dalej. Mówi się, że kiedy neurony razem odpalają, 

łączą się razem. Im częściej wiadomość jest wysyłana przez sieć, tym szybsza i silniejsza staje się sieć 

przewodowa. Jeśli wrócisz do analogii brydżowej, kontynuując lekcje i ćwicząc, jak liczyć liczbę 

punktów w rozdanym rozdaniu, tym silniejsza staje się sieć skonfigurowana do liczenia punktów. 

Pomyśl o zadaniu lub umiejętności, której się nauczyłeś. Zacząłeś powoli i niepewnie, ale w miarę jak 

się uczyłeś i ćwiczyłeś, stawałeś się lepszy. Zidentyfikowano dziesiątki neuroprzekaźników. Dla naszego 

celu tylko kilka jest ważnych. 

 Neurotransmiter: Funkcja 

Acetylocholina: służy do wykonywania ruchów mięśni; odgrywa kluczową rolę w pamięci 

Dopamina: uwalniana jako część układu nagrody w mózgu, a także do kontrolowania ruchów mięśni; 

pomaga skupić się 

Endorfiny: naturalny środek przeciwbólowy dla mózgu i ciała; wiadomo, że powodują „haj biegacza”; 

śmiech, kontakty społeczne i muzyka zachęcają do uwolnienia tej substancji chemicznej 

Norepinefryna: czasami nazywana noradrenaliną; działa w naszym mózgu tak, jak adrenalina działa w 

organizmie; wpływa na nastroje; służy jako główna substancja chemiczna ostrzegająca o reakcji na 

stres 

Serotonina: pomaga w przekazywaniu wiadomości; poprawia nastrój;uspokaja 

Posłańcy chemiczni określają twoje nastroje, zachowanie i to, co ty zapamiętasz. Jedzenie, które jesz, 

czynności, w których bierzesz udział, twoje relacje, to, czy kochasz swoją pracę, swoich 

współpracowników i swoje życie - wszystko to wpływa na równowagę chemiczną twojego mózgu. Tak, 

część genetyki również odgrywa w tym rolę. Na przykład niski poziom serotoniny powodujący lęk lub 

depresję może być związany z niektórymi czynnikami genetycznymi. Niektóre badania sugerują, że 

prawidłowe odżywianie i ćwiczenia mogą zwiększyć te poziomy i możesz być jednym ze szczęśliwców, 

którzy potrafią kontrolować swoje uczucia bez narkotyków. Jednak leki przeciwdepresyjne ratują życie 

zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Niektórzy ludzie mają trudności z utrzymaniem normalnej 

równowagi chemicznej. Tylko Ty i profesjonalista możecie określić swoje potrzeby. 



 

Jak mózg kocha 

Oksytocyna to hormon działający jako neuroprzekaźnik w mózgu. Wraz z chemiczną fenyloetyloaminą, 

oksytocyną i dopaminą wywołuje uczucie podniecenia, namiętności lub euforii, gdy zakochujesz się, 

niezależnie od tego, czy zakochujesz się w kimś, co masz nadzieję, że stanie się Twoją drugą połówką, 

czy też zakochasz się w swoim nowym dziecku. Być może byłeś świadkiem romansu lub atrakcyjności 

biurowej, która wpływa na skupienie i koncentrację pracowników. A może któryś z twoich 

pracowników zakochuje się i obserwujesz więcej chęci wykonania pracy i spędzenia czasu z tą osobą. 

Czasami miłość sprawia, że pracownik jest lepszy w pracy i łatwiej się z nim dogadać. Szczęście może 

mieć taki wpływ. Jeśli romans dojrzewa, uwalnia się mniej „miłosnych chemikaliów”, ale dobre 

samopoczucie pozostaje. Jeśli związek nagle się kończy, a Twój pracownik zostaje porzucony, uczucie 

rozpaczy powoduje nagłe wyczerpanie się chemii miłości i może spowodować problem w biurze. 

Możesz dać pracownikowi trochę czasu na odzyskanie równowagi chemicznej. Jako lider, wiedza o tym, 

jak działa system chemiczny w takich sytuacjach, może pomóc ci lepiej zrozumieć oba typy sytuacji. 

Od kamienistych dróg do autostrad 

Ponieważ sieci neuronów są tworzone przez ich chemiczne przekaźniki, początkowo są powolne, a 

czasem niezdarne. Linia montażowa w każdej fabryce zaczyna się w ten sam sposób. Być może 

pamiętasz odcinek I Love Lucy, w którym Lucy i Ethel pracują w fabryce cukierków. Gdy cukierki są 

pokryte czekoladą, przenośnik taśmowy dostarcza cukierki Lucy i Ethel. Mają wziąć każdy kawałek, 

owinąć go w papier, a następnie umieścić owinięty cukierek z powrotem na taśmie do następnego 

miejsca przeznaczenia, gdzie zostanie zapakowany do wysyłki. Całkowite skupienie uwagi jest 

koniecznością w tego rodzaju pracy, a postać Lucy nie jest skupiona. Zawija kilka pierwszych cukierków 

i myśli, że wykonuje świetną robotę. Kierownik widzi, że Lucy i Ethel mają się dobrze i zwiększa 

prędkość na przenośniku taśmowym. Lucy rozpaczliwie próbuje zawinąć cukierki, ale kończy się 

zjadaniem kawałków, ukrywaniem ich, a nawet odkładaniem ich munduru, aby pozbyć się ich na tyle, 

by mogła owinąć kilka i wysłać w drogę. Ethel wykonuje te same śmieszne czynności. Lucy nigdy nie 

miała okazji stworzyć w swoim mózgu silnej sieci do szybkiego pakowania cukierków. Jej początkowa 

sieć działała, ale nie miała wystarczająco dużo czasu, aby nabrać siły poprzez powtórzenia. Jej sieć 

pakowania cukierków była podobna do szlaku, który właśnie przecierał, by stać się drogą. Ścieżka jest 

zarośnięta i kamienista, ale w końcu przy wystarczającym ruchu zaczyna być gładka. Ponieważ coraz 

więcej ludzi korzysta z drogi, potrzeba więcej pasów, aby nadążyć za popytem. W końcu taka ruchliwa 

droga staje się autostradą. Nasze codzienne nawyki i procedury zaczęły się w tej rockowej modzie, ale 

stały się płynne i szybkie wraz z powtarzaniem. Zamieniają się w autostrady, w których połączenia są 

realizowane w ciągu milisekund. 

Rozpoczęcie dnia 

Budzisz się o 6 rano na dźwięk budzika. Norepinefryna jest uwalniana w twoim mózgu, abyś wstał i 

poszedł. Wyskakujesz z łóżka i ubierasz się na poranny bieg. Przed wyjściem łapiesz baton proteinowy, 

ponieważ wiesz, że Twój mózg nie gromadzi energii i chcesz biegać na czymś więcej niż tylko oparach. 

Napełniasz butelkę z wodą, aby nawodnić mózg i ciało, i wychodzisz na zewnątrz. Dzień jest ciepły i 

cudowny, a Ty oddychasz głęboko, dopamina jest uwalniana w twoim mózgu, gdy nie możesz się 

doczekać świetnych ćwiczeń. Podczas biegu endorfiny są powoli uwalniane w mózgu. Zaczynasz 

odczuwać „haj biegacza”, gdy nieco zestresowane ciało zaczyna nie odczuwać bólu. Bieg kończysz 

około 7:10 rano, czując się dobrze, ponieważ ćwiczenie spowodowało również uwolnienie większej 

ilości dopaminy, nie tylko w ścieżce nagrody, ale także w płacie czołowym. Ta wersja pomoże Ci 

zachować lepszą koncentrację przez cały dzień. Po prysznicu ubierasz się do pracy, a kiedy podziwiasz 



siebie w lustrze i czujesz się zadowolony ze swoich osiągnięć, mózg uwalnia serotoninę. Po zjedzeniu 

śniadania składającego się z owoców, jogurtu i płatków owsianych pokrojonych w stal udajesz się do 

biura zadowolony z dotychczasowych osiągnięć i nie możesz się doczekać owocnego dnia. 

Wynik byłby inny dla Lucy i Ethel, gdyby kierownictwo fabryki cukierków odpowiednio przeszkoliło 

swoich pracowników. Szkolenie tworzy właściwe połączenia i dostarcza praktyki, aby pracownicy 

wiedzieli, jak reagować. 

Wykorzystuj albo strać 

Kwitnienie i przycinanie odnosi się do procesów zachodzących w mózgu, w których neurony rozwijają 

nowe połączenia, tracąc inne. Ten organ, który utrzymuje nas przy życiu poprzez regulację bicia serca 

i układu oddechowego, jest stale aktywny. Połączenia są nawiązywane nawet podczas snu. Neurony 

odpalają się przez cały czas, choć czasami wolniej. Wyobraź sobie, że mózg dziecka uformował wzór 

rozpoznawania matki dziecka. A potem matki dziecka nie ma w pobliżu przez długi czas. Sieć, która 

została utworzona w układzie wzrokowym dziecka, nie zostanie aktywowana, a wzór ten będzie powoli 

zanikał. Neurony użyte do tego wzoru mogą zostać zrekrutowane do wykorzystania w innym wzorcu i 

powoli wzór twarzy matki zostanie zdemontowany. Dendryty zostaną odcięte. Synapsy znikają, a 

dziecko nie rozpoznaje już mamy. 

Utrzymanie twojego mózgu na zawsze młodym 

Dr David Snowdon z University of Kentucky odkrył zakon sióstr mieszkających w Mankato w stanie 

Minnesota, które dożyły bardzo dojrzałego wieku. 

Wiele z nich zmarło po dziewięćdziesiątce lub więcej. Snowdon przeprowadził autopsję mózgów 

zakonnic i podczas tej pracy wiele odkrył o mózgu. Na przykład jedna ze zmarłych zakonnic miała około 

dziewięćdziesiątki. Oglądała programy telewizyjne, takie jak Jeopardy! i odpowiedział na wiele pytań. 

Zajmowała się ogrodem i kontaktowała się z innymi zakonnicami i wydawała się całkiem szczęśliwa i 

chociaż miała kilka zaników pamięci, wydawało się być naprawdę „z tym”. Snowdon był zdumiony, 

kiedy miał okazję spojrzeć na jej mózg. Był podziurawiony chorobą Alzheimera i dosłownie rozpadł się, 

kiedy zaczął nad nim pracować. Sądząc po jej zachowaniu, nikt nigdy nie przypuszczał, że ma tę 

chorobę. Okazało się, że dobre starzenie się wiąże się ze zdrowym stylem życia i utrzymaniem 

aktywności mózgu. Badanie Snowdona daje wgląd w to, co może powstrzymywać lub maskować 

objawy choroby. Rzeczy takie jak edukacja w college'u i aktywne życie intelektualne tworzą nadmiar 

połączeń, które pozwalają na utratę niektórych bez wyraźnych zmian w zachowaniu.  

W miarę starzenia się mózgu obszary, które nie są używane, zaczynają zanikać, innymi słowy, marnują 

się. Jest to szczególnie prawdziwe u tych, którzy nie utrzymywali aktywności swoich mózgów. Atrofia 

zdarza się również wcześniej u mężczyzn. Z tego powodu nowa nauka jest bardzo ważna, aby utrzymać 

aktywność mózgu przez całe życie. Im więcej masz połączeń, tym więcej możesz stracić, zanim pojawią 

się objawy demencji lub choroby Alzheimera. Innymi słowy, im więcej masz ścieżek do celu, tym więcej 

masz opcji w przypadku objazdów. Nauka o mózgach mówi nam, że możemy zaprojektować własne 

mózgi. Fakt, że wybory, których dokonujesz, wpływają na strukturę i funkcje mózgu, nakładają na 

Ciebie dużą odpowiedzialność. (Jednak nie możesz kontrolować wszystkiego, a już na pewno nie 

problemów poznawczych wynikających z udaru lub choroby). Nie tylko jesteś odpowiedzialny za 

własny mózg, ale możesz być również odpowiedzialny za mózgi innych. Czy stymulujesz swoich 

pracowników? Chcesz, żeby miały dobry mózg. Produktywność i sukces zależą od tego, czy mózgi w 

Twojej organizacji są na optymalnym poziomie. 

Trzy mózgi w jednym: jak Twój mózg łączy swoje zadania 



Wyobraź sobie kruchą galaretowatą masę tkanki wypełnioną komórkami mózgowymi, krwią, tlenem i 

składnikami odżywczymi, które określają Twoją przyszłość. Ten zbiór materii mózgowej, który sprawia, 

że jesteś tym, kim jesteś, można podzielić na trzy części z oddzielnymi strukturami i funkcjami, które 

razem składają się na jeden mózg. 

Mózg przetrwania 

Najbardziej prymitywna część mózgu zawiera kilka struktur, które służą utrzymaniu Cię przy życiu. 

Niektóre literatury po prostu odnoszą się do tego obszaru mózgu jako pnia mózgu, ale możesz też o 

nim czytać jako o niższym mózgu, mózgu przetrwania, a nawet mózgu gada.. Te przezwiska mogły 

powstać, ponieważ mózg przetrwania nie myśli; reaguje w sposób odruchowy. Ten mózg też nie czuje; 

mózg emocjonalny jest połączony z pniem mózgu, ale nie jest jego częścią. Niektórzy badacze sugerują, 

że pień mózgu i ciało migdałowate w mózgu limbicznym w rzeczywistości decydują o mózgu, mimo że 

oba są prymitywnymi strukturami. Mózg przetrwania zaspokaja podstawowe potrzeby organizmu. 

Poniżej znajdują się definicje kilku struktur, które składają się na mózg przetrwania: 

✓ Pomost reguluje oddychanie i przekazuje informacje sensoryczne między dolnymi a górnymi 

poziomami mózgu. 

✓ Rdzeń przedłużony reguluje tętno i ciśnienie krwi 

✓ Formacja siatkowata lub system aktywacji siatkowatej jest pierwszym filtrem mózgu i ostrzega mózg 

o zmianach w środowisku. 

Ta pierwotna struktura, RAS, odbiera wszystkie bodźce sensoryczne z twojego świata. I jako pierwszy 

filtr w mózgu, struktura ta podejmuje decyzję, czy informacja osiągnie wyższy poziom w mózgu. 

 

Siatkowy system aktywujący: decyduje twój mózg 

Niektórzy badacze uważają, że w każdej sekundzie zmysły są dostępne dla setek miliardów informacji. 

Mózg może przetworzyć tylko kilka tysięcy tych bitów, więc siatkowaty układ aktywujący (RAS) 

decyduje, czym zajmuje się mózg. Ta struktura mózgu umożliwiająca przetrwanie podejmuje te decyzje 

w oparciu o Twoje potrzeby i pragnienia. Jeśli siedzisz na lotnisku, czekając na opóźniony lot, okolica 



jest hałaśliwa, ponieważ pasażerowie kręcą się wokół czekając na swoje loty. Być może czekając, 

wyciągasz książkę do czytania. Otwierając Mózg  Lidera, czujesz, że twoja próba koncentracji będzie 

daremna, ponieważ poziom hałasu będzie wzrastał z każdym opóźnionym samolotem. Jednak o dziwo, 

po pięciu lub dziesięciu minutach jesteś całkowicie pochłonięty swoją książką i nawet nie zdajesz sobie 

sprawy, gdzie jesteś, dopóki nie usłyszysz wezwania do lotu. Twój RAS odfiltrował obcy szum. Ten 

dźwięk numeru lotu i celu podróży jest podłączony do twojego mózgu przetrwania, ponieważ 

naprawdę chcesz dostać się do celu. Twój niesamowity system aktywacji siatkowatej pozwala tylko 

tym informacjom dostać się do mózgu i zmienić skupienie. Gdyby głośnik zawołał Twoje imię, 

zareagowałbyś równie szybko. 

Gdy informacje sensoryczne docierają do mózgu w postaci wzroku, dźwięku, smaku, zapachu i dotyku, 

siatkowaty system aktywujący (RAS) odfiltrowuje niepotrzebne informacje. Na przykład, nie 

zauważysz, jak czują się twoje stopy w butach, chyba że bolą. Siatkowy system aktywujący nie może 

wchłonąć wszystkich napływających informacji sensorycznych; nie zwraca też uwagi na wkład, który 

nie wpływa na przetrwanie, nie jest nowatorski lub po prostu jest nudny. Dzięki temu filtrowi dotarcie 

do innych nie zawsze jest łatwe. Twój system aktywacji siatkowatej jest programowalny. Czasami 

programujesz to nieświadomie. Pomyśl o samochodzie, w którym zakochasz się na podłodze salonu, 

zabierając stary samochód do serwisu. Piękno - lśniące, czerwone, świetny przebieg, piękne czarne 

skórzane wnętrze. Chcesz ten samochód! Jadąc po mieście przez kilka następnych dni, wciąż widzisz 

„swój” jaskrawoczerwony samochód. Zaprogramowałeś swój RAS, aby zauważył ten samochód. Nigdy 

nie zdawałeś sobie sprawy, ile osób posiada twój wymarzony samochód. Teraz może wystąpić jedna z 

dwóch rzeczy: 

✓ Męczy Cię widok tego czerwonego samochodu, który Twój mózg przyzwyczaił się, a samochód 

wtapia się w wszystkie inne samochody; to nie jest takie wyjątkowe, ponieważ jest ich tak wielu. 

✓ Podekscytowanie rośnie za każdym razem, gdy widzisz samochód, a chcesz go jeszcze bardziej! 

W końcu twój mózg wyższego poziomu zostaje zaangażowany i rozważasz praktyczną stronę sprawy. 

Być może możesz sobie pozwolić na samochód i go kupić, albo widzisz, że czas na nowy samochód nie 

jest dobry i odpuść sobie pragnienie. 

Siatkowy system aktywujący mózgu przetrwania pełni następujące funkcje: 

✓ Regulowanie czuwania i snu. 

✓ Ciągłe skanowanie otoczenia pod kątem zmian. Jeśli nadchodzące informacje wydają się zagrażające, 

pień mózgu uwalnia molekuły neuroprzekaźnika noradrenaliny, aby przygotować mózg na reakcję na 

stres. 

✓ Utrzymanie rozsądku. (W każdym razie próbuje.) Gdybyś nie miał tego filtra, zostałbyś 

zbombardowany sensorycznymi danymi wejściowymi, które ostatecznie doprowadziłyby cię do 

szaleństwa. 

Mózg emocjonalny 

Blaszany Człowiek w Czarnoksiężniku z Oz ubolewał, że potrzebuje serca. Siedziba emocji znajduje się 

jednak w środkowej części mózgu zwanej układem limbicznym. Układ limbiczny lub mózg limbiczny jest 

często nazywany mózgiem emocjonalnym, ale robi znacznie więcej niż radzenie sobie z emocjami. Ten 

mózg zawiera następujące ważne struktury (rysunek powyżej): 



✓ Ciało migdałowate to struktura w kształcie migdała, która jest drugim filtrem w mózgu. Pomaga 

przechowywać wspomnienia emocjonalne. Same wspomnienia są przechowywane w innych częściach 

mózgu na wyższych poziomach, ale mówi się, że ciało migdałowate kataloguje te wspomnienia 

emocjonalne. 

✓ Hipokamp, struktura w kształcie konika morskiego, pomaga w tworzeniu długoterminowych 

wspomnień faktograficznych. W tej strukturze katalogowane są zarówno wspomnienia semantyczne 

(lub oparte na słowach), jak i wspomnienia epizodyczne (zdarzeniowe lub autobiograficzne). 

✓ Wzgórze jest stacją przekaźnikową dla różnych rodzajów pamięci. Wzgórze wysyła wspomnienia 

wzrokowe do wizualnej części mózgu, a wspomnienia słuchowe do części słuchowej. Czasami jest 

opisywany jako struktura mózgu odpowiedzialna za informacje zewnętrzne. 

✓ Podwzgórze odpowiada za informacje wewnętrzne; pomaga regulować temperaturę, głód, 

pragnienie, popęd seksualny i tak dalej. 

✓ Zwoje podstawy to grupa struktur, które częściowo otaczają wzgórze; jądra podstawy regulują, 

inicjują i kończą dobrowolne ruchy i emocje. 

Ponieważ mózg ma dwie półkule, każda z tych struktur znajdujących się głęboko w mózgu (z wyjątkiem 

zwojów podstawy) ma bliźniaka. Jeden znajduje się na prawej półkuli, a drugi na lewej półkuli. 

Hipokamp i ciało migdałowate są bezpośrednio związane z pamięcią. Ponieważ w mózgu znajdują się 

one obok siebie, przechowywanie treści emocjonalnych, które są również oparte na faktach, jest dla 

nich łatwe. Ciało migdałowate jest tak połączone w mózgu, że kiedy otrzymuje silną emocję, wysyła 

sygnały chemiczne do całego mózgu - w pewnym sensie mówiąc: „To ważna informacja, którą należy 

zapamiętać, aby przeżyć”. Hipokamp otrzymuje te informacje prawie w tym samym czasie, co ciało 

migdałowate. Hipokamp zapamiętuje informacje faktograficzne, a ciało migdałowate zapamiętuje 

informacje emocjonalne. Zatem hipokamp wie, kto jest Twoim najlepszym klientem, a ciało 

migdałowate wie, czy go lubisz, czy nie. Informacje, które zostały zaakceptowane przez filtr 

siateczkowego układu aktywującego, muszą przejść przez ciało migdałowate, które jest często 

uważane za ośrodek układu limbicznego lub mózgu limbicznego. Jest to drugi z trzech mózgów, czasami 

nazywany strażnikiem, ponieważ łączy dolny i górny mózg. Ciało migdałowate bardzo reaguje na strach 

i zagrożenie i rozpoczyna reakcję stresową w każdym zagrażającym stanie. Reakcja na stres została 

pierwotnie skonfigurowana w mózgu, aby reagować na bardzo realne fizyczne zagrożenia, takie jak 

lwy, tygrysy i niedźwiedzie. (Ojej!) Jednak w XXI wieku stresor dla jednej osoby może być przyjemnością 

dla drugiej. Twój bardzo drogi przyjaciel może być zachwycony perspektywą wejścia na Mt. Everest, 

podczas gdy twoje serce bije na samą myśl o wjechaniu windą na najwyższe piętro budynku. Reakcja 

na stres obejmuje przyspieszenie akcji serca, szybkie oddychanie, rozszerzenie źrenic, suchość w ustach 

i rozstrój żołądka. Reakcja na stres może być brutalna i szkodliwa dla mózgu i ciała. Gdy mózg 

przygotowuje się na stresor, tętno wzrasta, aby krew pompowała się do odpowiednich obszarów: do 

rąk, by walczyć, lub do nóg, aby uciec. Twój rozstrój żołądka jest spowodowany zatrzymaniem 

trawienia. Krew potrzebna do strawienia pożywienia jest również wysyłana do kończyn. (Po co trawić 

śniadanie, skoro jesz śniadanie?) Ciężki oddech dostarcza tlenu tam, gdzie potrzebuje go organizm. 

Mam nadzieję, że Twój układ odpornościowy nie zwalcza żadnych infekcji ani chorób, ponieważ ten 

proces również się zatrzyma. Nie musisz martwić się chorobą, jeśli i tak nie masz zamiaru jej przetrwać! 

Twój układ rozrodczy też może nie funkcjonować w pełni. Nie mogę się martwić o rozmnażanie w takiej 

chwili. Mózg emocjonalny filtruje i podejmuje pewne decyzje w oparciu o wkład emocjonalny i 

wcześniejsze doświadczenia emocjonalne. Czasami prowadzi niską drogę i powoduje chaos, gdy może 

to nie być konieczne. Mózg emocjonalny jest potężny i pomocny, ale nie zawsze jest mądry 



Złapany w trudnej sytuacji 

Najlepszy klient Jima namawiał go do gry w golfa w country clubie. Jim lubi grać w golfa i kilkakrotnie 

jeździł z Ralphem, ale w tę sobotę Jim planował grać w golfa ze starym gangiem z działu technologii. 

Jim wiedział, że gdyby powiedział Ralphowi, że gra w golfa z kimś innym, to by się dąsał, dopóki Jim go 

nie zaprosi. Ale tym razem Jim błagał, mówiąc Ralphowi, że po prostu ma kilka rzeczy do zrobienia, a 

oni pójdą do klubu innym razem. Jim umówił się z technikami, że pójdą na pole golfowe około 

dwudziestu mil dalej w małej społeczności i ustawią czas na tee na siódmą rano. Ralph na pewno będzie 

spał. Jim miał rację. Ralph spał. Jim zapomniał o żonie Ralpha, Stelli. Grała w lidze z dziewięcioma 

dołkami, która podróżowała po różnych polach. Jim nawet nie pomyślał o możliwości wpadnięcia na 

Stellę, dopóki nie był dziewiąty dołek i usłyszał jak kilka kobiet pędzi do klubu. Blondynka pomachała 

Jimowi i przywitała się, podczas gdy brunetka obok niej patrzyła prosto przed siebie. Czy to może być 

Stella? Umysł Jima ścigał się, by przypomnieć sobie dokładnie, jak wyglądała. „Och, chłopcze, mam 

kłopoty” - pomyślał. „Musi wiedzieć, że Ralph chciał ze mną grać w golfa, ponieważ z pewnością 

obdarzyła mnie chłodem” Serce Jima zaczęło bić szybciej, gdy jego mózg zaczął szukać wyjścia z tego 

bałaganu. „Może mnie nie widziała lub nie rozpoznała i dlatego na mnie nie spojrzała” - pomyślał. „Nie 

spodziewałaby się, że mnie tu zobaczy”. Kiedy podszedł do koszulki, w ustach miał suchość, a ręce 

niepewne. Zamachnął się kijem i nie trafił w piłkę. Jego kumple zachichotali. Jego druga próba sprawiła, 

że piłka znalazła się na torze, ale umysł Jima pracował jak szalony. Musiał się dowiedzieć, czy naprawdę 

widział Stellę i czy naprawdę go widziała. Następny zamach Jima zahaczył w prawo i skończył na 

nierównościach. Potrzebował dwóch strzałów, aby się wydostać, a on skończył wbijać swoją piłkę w 

hazard wodny. Jego czwórka była w szoku. Jim w końcu wymyślił wymówkę, że nie czuł się dobrze, 

zostawił swoją czwórkę i poszedł do domu. W drodze próbował wymyślić wymówki dla Ralpha. Przez 

cały weekend w kółko zastanawiał się, jak potoczy się następne spotkanie z Ralphem. Nadszedł 

poniedziałek rano i Jim był na stałym spotkaniu w siedzibie Ralpha. Jim bezczelnie wszedł do gabinetu 

Ralpha gotowy na żal, jaki Ralph wyrzuci, mając nadzieję, że wymówka, że teściowie przybyli do miasta 

i musiał ich zabrać na golfa, może załagodzić sprawę. Ralph uśmiechnął się, kiedy Jim wszedł, wstał i 

uścisnął mu dłoń. „Miałem wspaniały weekend, Jim. Cieszę się, że zdecydowaliśmy się nie grać w golfa. 

Stella przekonała mnie, że potrzebujemy trochę czasu i wybrała się na weekend do Vegas. Wygrałem 

1000 $! ” Jim wyszczerzył zęby i odetchnął z ulgą. Uświadomił sobie, że zrujnował swoją grę w golfa i 

cały weekend przez coś, co nigdy się nie wydarzyło. 

 

Ciało migdałowate jest czasami nazywane filtrem afektywnym. Może powstrzymać mózg przed 

myśleniem na wysokim poziomie. Informacja zatrzymuje się w mózgu emocjonalnym, jeśli napływające 

dane są zbyt emocjonalne lub jeśli mózg jest już w stanie nadmiernej emocji. Emocje są obosieczne: 

zbyt mało emocji powoduje, że mózg upuszcza pewne faktyczne informacje z powodu nudy lub 

nieistotności, ale zbyt wiele emocji i mózg nie może przesłać informacji na wyższy poziom. 

Myślący mózg 

Patrząc na mózg myślący, można zobaczyć jego płaty, ich lokalizację i funkcje. Najwyższa warstwa 

mózgu nazywa się korą nową lub istotą szarą. Ma grubość około jednej czwartej do jednej ósmej cala i 

składa się z ciał komórek neuronów. Kora nowa ma rozmiar mniej więcej dużej serwetki obiadowej i 

dlatego jest złożona w czaszce. Pod nią znajduje się istota biała, również część mózgu myślącego, składa 

się z tych pokrytych mieliną aksonów, które wysyłają i odbierają wiadomości od góry do dołu i od dołu 

do góry mózgu. Dwa zestawy czterech płatów mózgu pełnią różne funkcje: 



✓ Płat potyliczny: Zlokalizowany w tylnej części mózgu, za płatami ciemieniowymi i skroniowymi, jest 

odpowiedzialny za odbieranie i przetwarzanie informacji wzrokowych. 

✓ Płat ciemieniowy: Zlokalizowany z tyłu czubka głowy, płat ten przetwarza informacje czuciowe, a 

także świadomość przestrzenną i percepcję. 

✓ Płat skroniowy: Zlokalizowany po bokach głowy nad uszami, płat ten przetwarza mowę, słuch i 

pamięć. 

✓ Płat czołowy: Znajduje się na czubku głowy i odpowiada za podejmowanie decyzji, planowanie, 

ocenę sytuacji i kreatywność. 

Gdy tworzą się wspomnienia długoterminowe, części każdej pamięci są przechowywane w różnych 

płatach. Pamięć wzrokowa jest przechowywana w płacie potylicznym, wspomnienia słuchowe w płacie 

skroniowym i tak dalej. Tam, gdzie płaty skroniowe i ciemieniowe spotykają się na lewej półkuli, 

znajduje się struktura zwana obszarem Wernickego. To mentalny leksykon mózgu wypełniony 

wszystkimi znanymi ci słowami i definicjami. W płacie czołowym znajduje się inny ośrodek mowy zwany 

obszarem Broki. Tutaj twój mózg łączy zdania i aktywuje korę ruchową, pasek na czubku głowy, który 

kontroluje ruchy związane z mową. Ścieżka łączy te dwie struktury. Zauważ na rysunku małą strukturę 

w dolnej części mózgu, poniżej płata potylicznego. To móżdżek, który koordynuje ruch. Badania 

pokazują, że móżdżek jest swego rodzaju nawigatorem ruchu mięśni i pomaga w kierowaniu procesami 

myślowymi. Płat czołowy to ostatni obszar mózgu, który się rozwija. Może dojrzewać do dwudziestki, 

co oznacza, że do tego czasu możesz również nie zdobyć niektórych umiejętności wyższego poziomu. 

Płat czołowy jest jedyną strukturą w mózgu, która może kontrolować emocje. Działa jak tłumik dla 

bardziej prymitywnych emocji ciała migdałowatego. Płat czołowy zawiera również kompozycję 

neuronów zwaną korą przedczołową. Oto prawdziwy organ wykonawczy mózgu. Jest to 

prawdopodobnie najbardziej połączona struktura w mózgu, ponieważ musi odbierać informacje ze 

wszystkich innych obszarów i wysyłać do nich polecenia, tak jak lider musi komunikować się ze 

wszystkimi swoimi podwładnymi 

 



Myślenie na trzech poziomach 

Informacje docierające do mózgu przechodzą przez jego trzy poziomy w następujący sposób: 

1. Nowe informacje docierają do mózgu przetrwania poprzez zmysły, do których należą wzrok, węch, 

dotyk, smak i dźwięk. 

2. Informacja jest odbierana w pniu mózgu i musi przejść przez siatkowy układ aktywujący, pierwszy 

filtr w mózgu. 

3. Jeśli pień mózgu wysyła informacje wyżej w mózgu, one wchodzą w układ limbiczny lub mózg 

emocjonalny. 

4. Wzgórze zaczyna przekazywać informacje zmysłowe, a ciało migdałowate filtruje je pod kątem treści 

emocjonalnych i wspomnień emocjonalnych. 

5. Informacje nie emocjonalne docierają do hipokampu, który wysyła je do obszarów spichrzowych 

płata przedczołowego i innych miejsc funkcji wykonawczych (mózg myślący) w celu zbadania pod 

kątem powiązań z wcześniejszą wiedzą. Jeśli mózg ma wcześniejszą wiedzę o nowych informacjach, 

wysyła je z powrotem do hipokampu, gdzie nowe i stare informacje są powiązane. 

6. W końcu nowa pamięć utworzona z połączenia nowych informacji i starych informacji jest odsyłana 

z powrotem do obszarów pamięci w korze nowej. 

Myślący mózg jest tym, co oddziela nas od innych zwierząt. Umiejętność planowania z wyprzedzeniem, 

podejmowania decyzji, organizowania i kontrolowania naszych impulsów jest podstawą rozwoju 

ludzkiego mózgu. 

Myślenie o myśleniu 

Możliwość zatrzymania się, refleksji i myślenia o tym, jak myślisz, jest niezwykłym darem, który 

umożliwia mózgowi monitorowanie tego, jak sobie radzi, a następnie zmienianie się zgodnie z jego 

potrzebami. Jako lider korzystasz z tej strategii przez większość czasu. Kiedy napotkasz problemy w 

dowolnym miejscu w swojej organizacji, musisz pomyśleć o tym, co się dzieje i wprowadzić zmiany. 

Twoim zadaniem jest nie tylko dbanie o istniejący biznes, obecnych pracowników i obecne praktyki, 

ale także tworzenie. Kreatywność jest częścią funkcji kory przedczołowej. Jest to obszar płata 

czołowego znajdujący się tuż za czołem. Być może twoja kreatywność doprowadziła cię do pozycji 

lidera. Być może wprowadziłeś zmiany w swojej firmie, aby stworzyć więcej firm lub lepsze produkty, 

które przyniosą korzyści Twojej społeczności, społeczeństwu lub światu. Niektórzy naukowcy uważają, 

że ćwicząc płat przedczołowy otwierasz się na większą kreatywność. Jednym ze sposobów ćwiczenia 

tego obszaru jest nauczenie się nowych rzeczy. Weź niektóre ze swoich pomysłów biznesowych i 

zastosuj je w inny sposób lub w innej dziedzinie. Utrzymywanie aktywności i łączności mózgu sprawia, 

że jest on otwarty na nowe pomysły i oryginalne koncepcje. 

Dwie półkule mózgowe, dwa sposoby pracy 

Specjalizacja dwóch półkul mózgu odgrywa ważną rolę w przetwarzaniu informacji. Chociaż półkule 

mają oddzielne funkcje, jeśli urodziłeś się z tylko jedną półkulą lub musiałeś mieć usuniętą półkulę w 

młodym wieku, pozostała półkula przejmie większość funkcji drugiej. Twoje dwie półkule są połączone 

pasmem włókien zwanym ciałem modzelowatym. Ta duża struktura składa się z aksonów, które są 

pokryte mieliną i przesyłają informacje z jednej strony mózgu do drugiej. Dwie półkule łączy od 200 

milionów do 250 milionów włókien. Kiedy w Twojej firmie pojawiają się nowe wyzwania, Ty i Twój 

zespół kierowniczy przetwarzacie informacje i tworzycie odpowiedzi, korzystając z funkcji prawej 



półkuli. Nie oznacza to, że nie będziesz też używać lewej półkuli; ludzie mają pełny mózg. W ten sam 

sposób lewa półkula reaguje na znane wyzwania. Liderzy prowadzą również lewą półkulą w obliczu 

wyzwań, na które mają już ustalone odpowiedzi. Niektórzy ludzie, podchodząc do swojego życia, w 

naturalny sposób kierują się bardziej na prawą lub lewą półkulę. 

Prowadzenie z twoją prawą: nowe wyzwania. 

Aby poradzić sobie z nowościami, twój mózg 

✓ Myśli o informacjach całościowo 

✓ Koncentruje się na szerszej perspektywie 

✓ Uwzględnia zarówno przyjemne, jak i nieprzyjemne aspekty 

✓ Uwzględnia przeczucia 

✓ Syntetyzuje informacje 

✓ Wykorzystuje swoje wzajemne połączenia do zbierania informacji z innych obszarów poprzez swoją 

białą istotę. 

Ponadto, otrzymując informacje od innych, mózg odnotowuje prozodię i ton rozmówcy oraz odczytuje 

język ciała i gesty. Mówi się, że intuicja jest częścią funkcji prawej półkuli. Interpretując informacje, 

zajmuje się szerszym obrazem - raczej lasem niż drzewami. Jeśli Twój styl przywództwa opiera się 

bardziej na podejściu skierowanym na prawą półkulę, najprawdopodobniej wykonasz jedną z 

następujących czynności: 

✓ Przedstawisz swoją wizję w sposób graficzny 

✓ Użyjesz języka ciała i reaguj na niego 

✓ Gestykulujesz, kiedy mówisz 

✓ Mówisz metaforycznie 

✓ Wolisz obrazek niż tysiąc słów 

Lewa na czele: znane wyzwania 

Twoja lewa półkula pełni inne funkcje niż prawa. Ponieważ reaguje na znane wyzwania i rutyny, które 

zostały wcześniej ustalone, będzie 

✓ Funkcjonować w logiczny sposób 

✓ Sprawdź szczegóły 

✓ Przeanalizuj informacje 

✓ Przejrzyj kolejność rutyny 

✓ Użyj jego szarej materii, aby wybrać odpowiednią rutynę 

Przywódcy zorientowani na lewą półkulę słuchają faktów, liczb i innych danych. Bardziej słuchają słów 

wypowiadanych przez innych niż tonu głosu lub języka ciała. Jeśli twój styl przywództwa bardziej nadaje 

się do podejść skierowanych na lewą półkulę, możesz to zrobić 



✓ Prezentuj informacje pracownikom i klientom w logiczny, sekwencyjny sposób 

✓ Podziel się swoją wizją słowami 

✓ Uwzględnij dużo danych 

✓ Analizuj informacje i udostępniaj je w pisemnych raportach lub przygotowanych prezentacjach 

✓ Wolę tysiąc słów niż obrazek 

Jak półkule łączą siły 

Sposób działania półkul jest dobrą metaforą tego, w jaki sposób liderzy wyznaczają kurs dla swoich 

organizacji. Ciało modzelowate umożliwia każdemu korzystanie z obu półkul, a większość czynności 

mózgu wymaga obu, mimo że jedna półkula może być bardziej aktywna niż druga. Dobry lider ma 

pracowników z różnymi obowiązkami i razem pracują nad wspólnymi celami. Podobnie jak lewa 

półkula, lider zobowiązuje niektórych pracowników do utrzymania status quo poprzez reagowanie na 

zaistniałe sytuacje na różne sposoby. Inni pracownicy reagują bardziej jak prawa półkula, gdy zajmują 

się nowymi sytuacjami i tworzą metody radzenia sobie z nimi. W miarę jak nowe wyzwania stają się 

coraz bardziej powszechne w mózgu, lewa półkula dostraja proces tworzony przez prawą półkulę. W 

rzeczywistości obaj otrzymują informacje jednocześnie, ale ponieważ lewa półkula nie ma 

natychmiastowej odpowiedzi, oczekuje instrukcji z prawej strony. Mózg przenosi cię w czasie i 

przestrzeni. Prawa półkula daje Ci możliwość myślenia o tym, gdzie jesteś i gdzie chcesz być. Lewa 

półkula bada, co wydarzyło się w przeszłości, co dzieje się teraz i jak wpłynie to na przyszłość. 

Odpowiednia osoba do pracy 

Edgar jest liderem swojej organizacji. Jest wizjonerem. Edgar używa metafor i maluje wspaniałe obrazy 

słowne dla swoich pracowników aby pomóc im lepiej zrozumieć cele ich firmy. Niektórzy z jego 

pracowników mówią, że jego słowa są jak melodia i jego obecność zwykle wskazuje, że dzieją się 

ekscytujące rzeczy. Jeden z pobliskich uniwersytetów zwrócił się do Edgara z prośbą o zostanie 

mentorem dla jednego ze studentów rozwoju przywództwa. Edgar uznał, że to dobry pomysł, a Tyra 

została wysłana, aby uczyć się od Edgara. Z notatnikiem w ręku Tyra przybyła gotowa zapisać każdy 

ruch, jaki zrobi Edgar. Słyszała, że jego firma jest produktywna i odnosi sukcesy, i chciała uczyć się od 

najlepszych. Kiedy Edgar rozmawiał ze swoimi pracownikami, Tyra zapisywała jego słowa, a kiedy miała 

kilka minut sam na sam ze swoim szefem, kwestionowała wszystko, co powiedział. Zawsze, gdy on lub 

jego pracownicy tworzyli nowe pomysły, Tyra chciał wiedzieć, co czyni je dobrymi. Poprosiła o 

udostępnienie danych swojej klasie. Im bardziej czuła się komfortowo w firmie, tym bardziej 

kwestionowała motywy, nagrody i innowacje. Zaczęła doprowadzać Edgara do szaleństwa. Jej mowa 

ciała wyraźnie pokazała mu, że nie podoba jej się jego styl przywództwa. Zamiast odesłać ją z powrotem 

do profesora, Edgar zdecydował, że potrzebuje dnia jako przywódczyni. Dał jej pełną wodze i przez 

jeden dzień kierowała firmą. Tyra przybyła tego dnia z notatkami dla każdego pracownika. W notatce 

był opis ich stanowiska i poprosiła, aby nikt nie odbiegał od opisu. Następnie poprosiła o raporty 

dotyczące wydajności każdego pracownika na koniec dnia. Tyra spędził czas w każdym dziale, 

szczegółowo opisując zmiany w systemie i procedurach. Myślała, że wykonuje wspaniałą robotę. Pod 

koniec dnia spotkała się z Edgarem. 

Edgar chciał namalować Tyrze obraz tego, co robi, ale wiedział, że to nie zapadnie jej w głowie. Ona 

jest lewicą, pomyślał. Więc podszedł do niej z faktami w logiczny, sekwencyjny sposób. Pokazał jej 

dzienną produktywność każdej osoby i każdego działu w każdym dniu miesiąca. Miał te informacje, 

ponieważ miał ludzi takich jak Tyra, którzy dbali o szczegóły. Ale pracowali potajemnie. Każdy 



pracownik wiedział, że raporty były tworzone codziennie z programów komputerowych, ale nie 

omawiano ich, chyba że było to konieczne. Kiedy Tyra porównała swoje przywództwo i dzienne raporty 

do Edgara, była zdumiona. Wydajność spadła. Innowacja została zatrzymana. Z komentarzy 

przesłanych do Edgara, motywacja spadła. Po przejrzeniu wszystkich faktów, Edgar wyjaśnił jej, że 

próbuje sterować bardzo napiętym statkiem. Używała funkcji lewej półkuli i nie pozwalała na 

zaangażowanie prawej półkuli. Następnie kazał jej wymienić cechy, z którymi pracowała, i porównać 

je z jego stylem. Edgar powiedział jej, że pewnego dnia może być świetną przywódczynią, jeśli będzie 

pracować nad podejściem obejmującym cały mózg. Powiedział, że na razie zarządzała ludźmi i 

próbowała kontrolować ich danymi i procedurami. Tyra odeszła tego dnia wiedząc, że nie jest 

„właściwą” osobą na to stanowisko przywódcze. Wiedziała, że musi się więcej nauczyć i bardziej 

zrównoważyć. Dyskusja o lewej / prawej półkuli, którą przeprowadziła z Edgarem, była metaforą 

przywództwa. Uświadomiła sobie, że Edgar bardziej troszczył się o swoich pracowników niż o szczegóły, 

co nie znaczyło, że mniej dbał o wyniki finansowe. W rzeczywistości jego styl dotyczył sukcesu i 

produktywności dla każdego. 



Odkrywanie elementów uczenia się i pamięci 

Obecne badania nad mózgiem sprawiają, że sposób, w jaki mózg się uczy, jest jaśniejszy. Wiedząc, jak 

mózg przetwarza informacje, szuka sensu, poszukuje nowości i zwraca uwagę, oferuje liderom, 

trenerom i wychowawcom narzędzia do doskonalenia uczenia się siebie i innych. 

Zadaj sobie pytanie, jak biznes i przywództwo zmieniły się w ciągu ostatnich 50 lat. Aby uzyskać krótszą 

listę, zadaj sobie pytanie, co się nie zmieniło. Zmiana jest nieunikniona, a wiedza o tym, jak mózg się 

uczy, sprawia, że zmiany są szybsze i łatwiejsze do przetworzenia. W tej części omówiono podstawowe 

zasady uczenia się. Opierając się na badaniach, anegdotycznych dowodach i obrazowaniu mózgu, 

nauka może być łatwa i powinna być zabawna! Czy będziesz gotowy, kiedy nadejdzie czas, aby nauczyć 

się nowych umiejętności, aby nadążyć za konkurencją i dorównać swoim pracownikom? Mam nadzieję, 

że po przeczytaniu tego rozdziału odpowiesz entuzjastycznym „Tak!” 

Mózg uczy się poprzez wzornictwo 

Mózg szuka wzorców, które zostały wcześniej zapisane w pamięci długotrwałej. Kiedy szkolisz 

pracowników i pracujesz z klientami, szukają oni wzorców w tym, co mówisz lub w doświadczeniach, 

do których mogą odnieść się do Twojego przekazu. Kiedy próbujesz ich przekonać, przekonać lub po 

prostu przedstawić im informacje, ich mózgi przeszukują. Nie da się przekonać klienta do zakupu 

samochodu hybrydowego, na przykład, jeśli nie ma pojęcia, czym jest hybryda. Najpierw wyjaśnisz, jak 

normalnie jeździ samochód. Gdy Ty to robisz, klient korzysta z doświadczenia związanego z 

samochodem, aby zrozumieć, o czym mówisz. Kiedy wyjaśniasz różnicę między zwykłym samochodem 

a hybrydą, on pracuje na podstawie właśnie ustalonego wzoru. Musisz pomóc swojemu pracownikowi 

lub klientowi znaleźć ustalone wzorce. Ty najbardziej skutecznie przekazuj im nowe informacje, 

dodając do tych wzorców. 

Wzorce i schemat  

Kiedy spojrzysz na rysunek, twój mózg natychmiast spróbuje znaleźć wzorzec, abyś mógł zrozumieć, co 

widzisz.  

 

Jeśli zapytam, co widzisz, niektórzy z was mogą powiedzieć „Pac-Man”, ponieważ kształty przywodzą 

na myśl wzór, który zapisaliście w ikonie gry Pac-Man. Jeśli ta figura nie przywodzi na myśl Pac-Mana 

lub jeśli zapytam, co jeszcze widzisz, prawdopodobnie powiesz kwadrat lub obiekt czworokątny. Czy to 



naprawdę tam jest? Nie. Ale jak twój mózg próbuje nadać sens temu  co widzi, w twoim umyśle 

pojawiają się niewidoczne linie między kształtami. Schemat to zorganizowana jednostka informacji 

przechowywana przez mózg. Wzory tworzą schemat. Niektórzy porównują mózgi do szafek na 

dokumenty. Używając tej metafory, schemat to informacja przechowywana w pliku. W tym pliku jest 

wszystko, co wiesz o czymś. Masz schemat swojej organizacji. W tym pliku zapisałeś swoją misję, wizję, 

cele, pracowników, dane dotyczące produktywności, informacje o Twojej przestrzeni roboczej, 

wcześniejszych doświadczeniach w pracy i wszystko inne związane z Twoją pracą. Ponieważ 

neuronauka dużo wie o tym, jak mózg przechowuje informacje, wyobrażanie sobie, że wszystkie te 

informacje są przechowywane w jednym pliku w mózgu, jest nadmiernym uproszczeniem. Każda 

jednostka schematu może być przechowywana w innej części mózgu. Na przykład, przypominając sobie 

spotkanie z pracownikiem, wyobrażasz sobie twarz i ciało tej osoby. Te jednostki informacji są 

utrzymywane przez sieci neuronów. Jedna sieć zawiera obraz jej twarzy, a inna jej ciało. Możesz także 

mieć sieć, która zachowuje to, co miała na sobie. Te obrazy są przechowywane w korze wzrokowej z 

tyłu mózgu. Kiedy pamiętasz, co powiedziała, aktywujesz jednostki w korze słuchowej. Rozmowa 

podczas tego spotkania jest przechowywana w jeszcze innym obszarze twojego mózgu i możesz mieć 

emocjonalne wspomnienia z tego spotkania i inne doświadczenia z tym pracownikiem, które są 

przechowywane w emocjonalnym obszarze mózgu. Sieci w każdym obszarze mózgu tworzą wzorce, a 

wszystkie te wzorce łączą się ze sobą, gdy łączysz je poprzez przywoływanie wspomnień. Neurony, 

które współpracują ze sobą, tworzą sieci. Sieci, które oddziałują na siebie, tworzą wzorce, a wzorce 

łączą się, tworząc schemat. Jeśli spojrzeć na obraz, to duży obraz - całość obrazu - stanowi schemat; 

obiekty lub ludzie na obrazku tworzą wzory, a wzory składają się z małych kropek połączonych w sieć. 

Kiedy napotykasz swój świat, twój mózg szuka wzorców, które pasują do twojego schematu, twojego 

szczególnego spojrzenia na wiele sytuacji, które napotykasz. Różne typy schematów ułatwiają 

poruszanie się po świecie. 

Twój schemat społeczny określa, jak zachowujesz się wobec ludzi w określonych sytuacjach. Jeśli 

otrzymasz zaproszenie na elegancką kolację na cześć prezesa zarządu, Twój mózg natychmiast 

przedstawi społeczny schemat na tego typu okazje. Przybyłbyś na czas, ubrany w smoking i zachowywał 

się formalnie. Jeśli nadejdzie zaproszenie z zaproszeniem na grilla na podwórku, nie tylko twoje ubranie 

będzie inne, ale twoje rozmowy i interakcje będą mniej formalne. Czytając ten tekst, być może tworzysz 

swój schemat przywództwa. Jeśli już jesteś liderem, masz schemat osadzony w swoim mózgu, ale 

czytając, ucząc się i zadając pytania, możesz zmienić niektóre wzorce. Kiedy obserwowałeś innych 

liderów na swojej drodze do tej roli, być może zaadoptowałeś wzorce, które lubiłeś i zmieniłeś innych, 

które, jak zauważyłeś, nie działały dobrze. Na przykład, jeśli zaobserwowałeś przywódcę krzyczącego 

na pracownika w obecności innych, być może zachowałeś to w swoim mózgu jako wzorzec, którego nie 

należy włączać do własnego schematu. Ale jeśli słuchano cię i postrzegano jako wartościową część 

organizacji, prawdopodobnie zdecydowałeś, że jest to zachowanie, które chcesz naśladować. 

Sylvia w dwóch światach: Schemat rodzinny. Sylvia jest dyrektorem finansowym firmy 

architektonicznej zatrudniającej ponad 500 osób. Kiedy Sylvia idzie do pokoju ludzie czują jej obecność. 

Jest czarująca, ciepła i ma moc, z którą należy się liczyć. Pod jej kierownictwem finansowym firma 

podwoiła swoje przychody w ciągu ostatnich czterech lat, przejęła dwie inne firmy i otworzyła trzy 

nowe biura. Sylvia pracuje obecnie nad przeniesieniem organizacji za granicę i stworzeniem programu 

mentorskiego dla nowych pracowników. Niedawno Sylvia wróciła do rodzinnego miasta, aby odwiedzić 

rodzinę. W domu nie rozpoznałbyś sukcesu, zmotywowanej, pracowitej kobiety. Wróciła do „Sylly”, 

którą zawsze była w domu swoich rodziców. W gruncie rzeczy ponownie stała się dzieckiem. Ten regres 

wcale nie jest niezwykły. Sylvia w rodzinie to taka, o którą się troszczysz, która polega na innych i która 

może się zrelaksować. Ludzie zwykle stają się osobami, którymi muszą być, dla środowiska, w którym 

się znajdują, i dla ludzi w tym środowisku. 



Tworzyć połączenia 

Neuronauka wyjaśnia, że wiedza rośnie, gdy nowe połączenia neuronowe dopasowują się do tych, 

które wcześniej były zapisane w pamięci. Informacje dotyczące wcześniej zapisanych wzorów można 

łatwo połączyć z wzorcem. Mózg lubi myśleć w opowieściach, ponieważ forma opowieści pomaga 

wypełnić luki. Twój mózg rozumie wzór historii - mają początek, środek i koniec. Śnienie jest dobrym 

przykładem tworzenia przez mózg wzorców. Masz resztki szalonego snu, skrawki: babcia w wannie, 

dzwoni telefon, siebie w pracy, szczekanie rodzinnego psa. Kiedy opowiadasz komuś swój sen, często 

staje się to historią: „Byłem w pracy, kiedy zadzwonił telefon. To była moja babcia. Brała kąpiel i nie 

mogła zmusić psa, żeby przestał szczekać. Nie wiem, czego oczekiwała ode mnie w pracy! ” Procedury 

są rodzajem wzorca. Być może Twój wzór dnia roboczego wygląda następująco: 

8:15 Przyjazd do pracy 

8:20 Odbierz wiadomości i pocztę od asystenta 

8:25 Weź filiżankę kawy 

8:30 Odpowiedz na wiadomości e-mail 

9:00 Spotkanie z liderami zespołów 

9:30 Sprawdź raporty sprzedaży z poprzedniego dnia 

10:00 Rozpoczęcie spotkań dnia 

Do 10:00 nie musisz sprawdzać swojego harmonogramu; jest trwale przechowywany jako wzór w 

twoim mózgu. Niektóre wzorce są procedurami, a ludzka zdolność do procedur jest silna. Jeśli Twój 

zespół produkcyjny prosi o spotkanie z Tobą w poniedziałek rano, Twój wzór w poniedziałki jest 

przerywany. Teraz musisz dodać to spotkanie do swojego wzorca. Być może będziesz musiał zmienić 

układ, aby dopasować zespół produkcyjny do swojego harmonogramu, lub możesz po prostu zmienić 

poniedziałkową rutynę i rozpocząć codzienne spotkania nieco później, powiedzmy o 10:30 lub 11. 

Tymczasowe dodawanie do wzoru nie zmieni twojego mózgu, ale ponieważ jest to trwała zmiana w 

poniedziałki, twój mózg potrzebuje trochę czasu, aby przejść do nowej procedury i zapisać ją. 

Bardziej poważna zmiana jest na horyzoncie, jeśli na przykład musisz zmienić sposób prowadzenia 

działalności. Rynek się zmienia. Młodsze osoby są zainteresowane Twoimi produktami. Decydujesz się 

działać globalnie. Twój marketing będzie oparty na Internecie. Musisz zatrudnić techników, którzy 

znają się na reklamie i Twoim produkcie. Muszą być częścią pokolenia sieci, młodym i bardzo 

obeznanym z technologią. Kiedy spojrzysz na swoją firmę, możesz zauważyć, że Twoja wizja, Twoje cele 

i być może przyszłe produkty z badań i rozwoju to komponenty, które pomogą Ci stworzyć Twój 

schemat. Te wskazówki pomogą Ci przekierować biznes. Taka poważna zmiana wymaga zupełnie 

nowego sposobu myślenia. Twój schemat reklamowy obejmuje reklamy drukowane w gazetach i 

czasopismach. Ale Twoje reklamy się nie opłacają. Masz witrynę sieci Web, która oferuje skromny 

przegląd produktu, ale wymaga ona gruntownej przebudowy. Twoja witryna sieci Web i reklamy 

drukowane są częścią Twojego schematu biznesowego, a teraz zaczynasz je bardziej łączyć. Wszelkie 

reklamy drukowane kierują klientów do Twojej witryny sieci Web, a witryna sieci Web zawiera łącza 

do drukowanych informacji o firmie. Zaczynasz tworzyć nowe wzorce, dodając pomysły internetowe, 

które tworzy Twój nowy globalny zespół marketingowy. Jak widać ze schematu biznesowego, 

stworzyłeś kilka nowych połączeń. Nawet jeśli twój mózg musi połączyć przeciwieństwa, proces ten 

działa. W rzeczywistości mózg lubi różnice; zapewniają inny sposób sortowania i organizowania 

informacji. Nóż i widelec są przechowywane w Twoim mózgu w ramach kategorii „Naczynia do 



jedzenia”. Ale ich różnice są bardziej widoczne niż podobieństwa. Pewien badacz ujął to w ten sposób: 

Twój mózg przechowuje podobieństwa, ale wyszukuje przez różnice. W swoim schemacie masz 

przedmioty, na których możesz usiąść - kanapę, krzesło, poduszkę, ławkę - i każdy z nich jest 

przechowywany w ogólnej grupie według tego, do czego jest używany. Aby rozpoznać jeden z tych 

elementów, twój mózg patrzy na niego i odróżnia go od innych. 

Mózg potrzebuje przewidywalności 

Mówiąc prościej, przewidywalność to wiedza o tym, co się wydarzy lub oczekiwanie, że coś się wydarzy. 

Dociekliwe mózgi chcą wiedzieć. Mózg radzi sobie z nowościami i faktycznie ich szuka, kiedy ma ramy 

przewidywalności. Innymi słowy, jeśli Twój mózg jest mniej zestresowany, ponieważ możesz liczyć na 

pewne przewidywalne zdarzenia, możesz lepiej radzić sobie z nowymi wydarzeniami, które mogą 

powodować pewien stres. Wiele schematów zaczyna się od oczekiwań. Mózg oczekuje, że wystąpią 

pewne rzeczy; jeśli tego nie zrobią, rezultatem może być zainteresowanie - i często stres. 

Dostanie się do puli genów 

Gdyby nie umiejętności przetrwania naszych przodków, nie byłoby cię tutaj dzisiaj. Musieli być sprytni. 

Musieli być silni. Musieli wiedzieć, kiedy im grożono. W tamtych czasach istniały tylko dwa stany 

związane z przewidywalnością: grożono ci lub nie. Nawet jeśli nie , ale myślałeś, że tak, zareagowałeś 

tak, jakby było zagrożenie. Odpowiedziałeś tak, jakby od tego zależało twoje życie. Dzisiejsze życie nie 

jest tak różne. Twój mózg szybko reaguje na zagrożenie. Twoje ciało migdałowate reaguje jako 

pierwsze, a przednia kora obręczy i płat czołowy wskakują, by pomóc. Jeśli dostaną szansę. Czasami 

ciało migdałowate jest zbyt szybkie, zbyt przerażone. Chcesz, aby twoje ciało migdałowate szybko 

zareagowało, aby uchronić cię przed niebezpieczeństwem. Jeśli szybko jadąca ciężarówka skręca za 

róg, gdy przechodzisz przez ulicę, chcesz, aby ciało migdałowate działało odruchowo i sprawiło, że 

wskoczysz z powrotem na krawężnik. Jeśli byłbyś zainteresowany kolorem, stylem i marką ciężarówki, 

musiałbyś dłużej czekać, aż odblaskowy płat przedni i zakrętka obręczy dostarczy Ci szczegółowych 

informacji. Wtedy byłoby już za późno, aby zejść z drogi. Mimo że zagrożenia, z którymi się dzisiaj 

spotykasz, różnią się od tych, jakie grozili twoi przodkowie, wciąż wymagają zdecydowanych reakcji. 

Wszystkie twoje doświadczenia dostarczają ci informacje, aby jak najlepiej podejmować decyzje, które 

pozwolą Ci żyć. Pozostawanie w puli genów zależy od zdolności mózgu do rozpoznawania zagrożeń 

poprzez ciało migdałowate i szybkiego reagowania. W celu przetrwania Twój mózg szuka możliwości 

wzbogacenia Twojego życia. Być może zostanie liderem! 

Dociekliwe mózgi muszą wiedzieć 

Stres to sytuacja, rzeczywista lub wyobrażona, w której ciało lub mózg są przytłoczone. Stres 

przeszkadza w nauce, nawiązywaniu relacji z innymi i wykonywaniu pracy. Chociaż nieznane jest 

czasami ekscytujące, nasze mózgi chcą bezpieczeństwa. Czy byłeś kiedyś na spotkaniu bez programu? 

Chociaż niektóre spotkania mogą być zabawne, większość z nich uważa się za przeszkody w wykonaniu 

prawdziwej pracy. Ale bez planu, skąd wiesz, kiedy to się skończy? Jak możesz zaplanować najbliższą 

przyszłość? Są to pytania, które żerują w mózgu każdego, kto potrzebuje przewidywalności. Niedawno 

był program szkoleniowym w Fairbanks na Alasce. To był wspaniały program ze wspaniałym 

podręcznikiem szkoleniowym. Program tygodnia został umieszczony na początku podręcznika, ale za 

planowanie odpowiada trener któremu zapomniano przekazać codzienny plan do południa. Pod koniec 

dnia stażyści musieli złożyć karty wyjazdowe zawierające jedną rzecz, której się nauczyli, jedno pytanie, 

które zadali i jeden komentarz. Ponad 25 procent komentarzy brzmiało: „Program powinien zostać 

przedstawiony na początku”. Mózg potrzebuje przewidywalności. Możesz pomyśleć, że brakujący 

program nie jest powodem do niepokoju; jednak nowi pracownicy i stażyści prawdopodobnie 

rozpoczynają szkolenie w pewnym stresie. Wszelkie zamieszanie lub podrażnienia, które powodują 



stres. Co się dzieje, gdy mózg nie wie, co będzie dalej? Czuje się zagrożony. Żadnych lwów, tygrysów 

ani niedźwiedzi; nie ma potrzeby czuć się zagrożonym, jeśli używasz kory przedczołowej i patrzysz na 

sytuację w logiczny, przemyślany sposób. 

Ale kiedy twoje centrum emocjonalne (ciało migdałowate i reszta układu limbicznego) zaczyna 

wyobrażać sobie, jakie okropne rzeczy mogą się wydarzyć, pojawia się reakcja na stres. Na czym wtedy 

skupiają się uczestnicy? Martwienie się o to, co się wydarzy, a nie o treść spotkania lub szkolenia. 

Za każdym razem, gdy możesz przedstawić zarys, program lub inne ramy dla swoich pracowników, 

obniżasz ich poziom stresu. Wiedza o tym, jak będzie wyglądała procedura, daje mózgowi poczucie 

kontroli. Późne spotkania mogą być stresujące dla pracowników, którzy muszą wrócić do domu, do 

rodziny lub mieć osobiste plany. Omówienie spotkania z przewidywanym czasem zakończenia może 

pomóc ludziom skupić się i wnieść większy wkład. 

Mózg szuka sensu 

Mózg efektywniej zapamiętuje informacje i tworzy połączenia, gdy doznanie ma znaczenie - gdy ma 

wyraźne odniesienie do twojego życia. Uczenie się odbywa się albo poprzez łączenie nowych informacji 

ze starymi, albo poprzez zupełnie nowe doświadczenie. Ponieważ nowe doświadczenia z życia 

codziennego są czasami trudne do zdobycia, łatwiejsze jest nadanie znaczenia dzięki wcześniejszej 

wiedzy. Twoi nowi pracownicy i weterani nie mogą łączyć się na tym samym poziomie, ponieważ nowi 

doświadczają więcej nowości. Jako lider musisz zatem wiedzieć, jak przedstawiać istotne informacje 

pracownikom, inwestorom i klientom. Ta sekcja pokazuje, jak upewnić się, że dobrze prezentujesz 

swoją wizję i misję. 

Łączenie znaczenia i pamięci 

Nadawanie znaczenia i sens nie zawsze zapewnia taką samą odpowiedź. Jeśli powiem ci, że podróżuję 

z miasta w Zachodniej Wirginii do miasta w Wirginii, które jest tylko dwie i pół godziny drogi i 

zamierzam pokonać odległość, a nie latać, to może mieć dla ciebie sens . Ale czy to ma znaczenie? 

Ponieważ sytuacja cię nie dotyczy, prawdopodobnie nie przejmujesz się nią na tyle, aby zapisać ją w 

pamięci. Jeśli informacje mają być przechowywane przez dłuższy czas, sens nie zawsze wystarcza. 

W mózgu istnieją trzy poziomy zrozumienia: 

✓ Sens: Zrozumiany, ale nieistotny lub konieczny 

✓ Znaczenie: Zrozumiane i związane z czymś, co znasz 

✓ Znaczenie osobiste: Zrozumiane i związane z osobistym doświadczeniem 

Podobnie jak podróż do Wirginii, sens nie zawsze jest niezapomniany. Wyobraź sobie, że spacerujesz 

po supermarkecie w poszukiwaniu papieru toaletowego. Pierwsza marka, którą zobaczysz, to „Papier 

toaletowy”. To ma sens. Drugą marką, którą widzisz, jest „Dwuwarstwowy papier toaletowy”. Może to 

mieć dla ciebie jakieś znaczenie, ponieważ odkryłeś, że jednowarstwowe zużywa się zbyt szybko. 

Następna marka jednak trafia do domu. „Miękki, mocny dwuwarstwowy papier toaletowy” 

przypomina, że współmałżonek skarżył się, że papier toaletowy przypomina papier ścierny, a to 

osobiste powiązanie może sprawić, że będzie to idealna marka dla Ciebie. 

Metafory i porównania są skutecznymi narzędziami nadawania znaczenia. Metafory porównują dwie 

różne rzeczy: Ona jest wschodzącą gwiazdą w naszej organizacji; orał swoją pracę. Porównania to 

porównania, używając słowa jak lub jak: Była tak jasna jak słońce. Piękno używania metafory lub 

porównania polega na tym, że dociera do sedna i pozwala uniknąć bezużytecznych lub nudnych 



informacji. Twoja pamięć krótkotrwała może pomieścić tylko od pięciu do siedmiu bitów informacji na 

raz, a potem tylko przez trzydzieści sekund. Porównanie informacji z czymś innym zapewnia 

natychmiastowe połączenie z innym wzorcem i dlatego utkwiło w twoim mózgu. Metafora kieruje do 

głowy pomysł, który Twój pracownik lub klient powinien zapamiętać, umożliwiając Ci zwrócenie uwagi 

na słuchacza. Mózg odrzuca wszelkie informacje lub doświadczenia, które nie mają znaczenia. Niektóre 

badania sugerują, że mózg zapomina lub nawet nie zwraca uwagi na prawie 99 procent napływających 

informacji. Rywalizujesz o udział w tym 1 procencie, który otrzymują mózgi Twoich klientów i 

pracowników! 

Rozsądek i bezsens 

Jeśli doświadczenia nie są znaczące i nie mają sensu, nie tylko łatwo o nich zapomnieć, ale mogą 

również powodować frustrację i stres. 

Wyobraź sobie na przykład, że Bob idzie do lokalnego sklepu z wyposażeniem do ogrodu, aby kupić 

swoją pierwszą kosiarkę samojezdną. Sprawdzając różne modele, Scott, młody sprzedawca, który 

właśnie wziął udział w dwudniowym szkoleniu sprzedażowym z obsługi kosiarek do trawy, pyta, czy 

może pomóc. Bob mówi Scottowi, że interesuje się kosiarką i niewiele o niej wie. Scott przedstawia 30-

minutowy szczegółowy opis, w którym Bob opowiada o napędzie hydrostatycznym, WOM, 

pneumatycznym ślizgu pomostu i indywidualnie sprzęgniętych kołach napędowych. (To podejście jest 

czasami nazywane metodą sprzedaży na pokaz i wymioty). Oczywiście Bob jest przytłoczony i wstydzi 

się przyznać, że zrozumiał tylko jedną trzecią tego, co mówił Scott. Bob dziękuje Scottowi za informacje 

i ma zamiar uciec, gdy właściciel sklepu, który złapał ostatnią część wykładu Scotta na Bobie, wkracza, 

aby spróbować uratować sprzedaż. Właściciel, Tony, zaczyna od pytania Boba o jego trawnik - jak duży 

jest, ile jest na nim drzew i krzewów. Tony wyjaśnił Bobowi, w jaki sposób napęd hydrostatyczny 

ułatwia pracę kosiarki do przodu i do tyłu, jak WOM obsługuje sterownicę ogrodową, jak 

pneumatyczny poślizg agregatu tnie bardziej równomiernie, a indywidualnie zaciśnięte pięty 

napędowe sprawiają, że przycinanie wokół drzew jest bardzo proste. Tony pyta, czy Bob ma jakieś 

pytania lub nie ma jasności co do którejkolwiek z funkcji. Tony odpowiada na wszystkie pytania Boba i 

spisuje odzyskaną sprzedaż. Bob nie mógł zrozumieć mowy Scotta na temat kosiarki. Równie dobrze 

mógł być w obcym języku. Pracownicy muszą wiedzieć, kiedy udostępniać klientom szczegółowe 

informacje. Poszukiwanie uniwersalnego języka, który wszyscy rozumieją, jest priorytetem. Następnie, 

jeśli klient zażąda szczegółów technicznych, znajomość Twoich rzeczy może mieć duży wpływ na 

dokonanie sprzedaży. 

Mózg reaguje na nowość 

Niektórzy badacze opisują ośrodek nowości w mózgu, który reaguje na niezwykłe lub zaskakujące 

okoliczności. Początkowo informacja przenosi się do hipokampu, co pomaga w tworzeniu 

długotrwałych wspomnień. Hipokamp próbuje połączyć informacje z wzorcem, który był wcześniej 

przechowywany jako pamięć długotrwała. Kiedy nie może go znaleźć, uwalnia dopaminę, 

neuroprzekaźnik przyjemności i powoduje, że ciało migdałowate, twoje prymitywne centrum 

emocjonalne, reaguje i wzmacnia pamięć. Ze względu na wydzielanie dopaminy, które mu towarzyszy, 

motywuje nowość. Po raz pierwszy w 1984 roku „Where's the beef?” wyemitowano reklamę 

telewizyjną, a widzów zauroczyły starsze panie zaglądające do ogromnej bułki z hamburgerami i 

narzekające na jej skąpą zawartość. Gdy ludzie oglądali reklamę po raz drugi, zatrzymywali się, aby ją 

obejrzeć i posłuchać. Ale w końcu nowość minęła; ich mózgi nie były tak zaintrygowane. Mózg musi 

zająć się niezwykłymi informacjami, ponieważ może to mieć związek z twoim przetrwaniem. 

Napływające dane pobudzają mózg do szybkiego zadawania pytań, takich jak następujące: 



✓ Czy widziałem to wcześniej? 

✓ Czy mogę to zjeść? 

✓ Czy to mnie zje? 

✓ Czy tego potrzebuję? 

✓ Czy tego chcę? 

✓ Czy mogę z nim współpracować? 

Odpowiedzi na te pytania określają działanie lub zachowanie. (Jeśli ma mnie pożreć, wychodzę. Jeśli 

mam zamiar to zjeść, rozpalmy grilla!) Mózg wykorzystuje przewidywanie, aby zwiększyć przeżycie. 

Kiedy wzór dostanie się do mózgu, mózg oblicza, jaki będzie skutek lub wynik. Jeśli prognoza się nie 

zgadza, mózg staje się bardzo aktywny i uważny. Innymi słowy, wzorzec lub schemat zawiodły, a mózg 

chce wiedzieć, co się wydarzy i dlaczego. Ponieważ ciało migdałowate i hipokamp są podekscytowane, 

nowa sytuacja ma większe szanse na dobre zapamiętanie. Jeśli mózg lubi przewidywalność, jak może 

lubić nowości? Mózg szuka nowości, ale nie zawsze to lubi. Jednak zajmowanie się nowościami jest 

częścią pracy mózgu. Nowość angażuje mózg i sprawia, że doświadczenia są interesujące i 

niezapomniane. Ponieważ mózg chce się zaangażować, skanuje swoje otoczenie w poszukiwaniu 

nowych rzeczy. Przewidywalność musi być właściwie najważniejsza: jeśli przebywasz w 

konwencjonalnym środowisku, nowość jest bardziej tolerowana. Poziomy stresu są niższe, gdy istnieje 

przewidywalność. 

Nieoczekiwane zachowanie stresuje pracowników Chuck jest liderem w dużym sklepie. Dobrze 

dogaduje się ze wszystkimi. Zna imiona dzieci każdego pracownika, zna ich życie i kiedy wyjechali na 

ostatnie wakacje. Naprawdę dba o swoich ludzi i pokazuje to. Wszyscy w sklepie doceniają 

zainteresowanie Chucka, więc generalnie dają mu trochę swobody, jeśli nie zawsze jest najlepiej 

zorganizowanym szefem. Ponieważ Chuck jest tak przypadkowy, a także bardzo przypadkowym 

myślicielem, nie zawsze jest przygotowany na swoje spotkania. Ale on rozgrzewa wszystkich, zadając 

pytania o ich życie osobiste, zawsze ma szeroki uśmiech na twarzy i oczarowuje ich wszystkich. Czują 

się bezpiecznie. Na jednym z cotygodniowych poniedziałkowych spotkań, Chuck w ciszy wchodzi. Bez 

uśmiechu. Nie „Cześć, jak się masz? Jak dzieci?" To był Chuck, którego nikt nigdy nie widział. Idzie na 

przód pokoju, gdzie zwykle wskakiwał na biurko i zaczął mówić w swój przypadkowy sposób. Ale dzisiaj 

siedzi za biurkiem. Pracownicy są zaniepokojeni. „Hej, Chuck, co z tego?” Pyta George. „Ktoś umarł?” 

Chuck patrzy złowrogo na George'a i zwraca się do publiczności. Wyrzuca z siebie: „Nasza sprzedaż jest 

tak niska, że możemy zostać zamknięci! Co jest z wami nie tak, ludzie? Nie wiesz, że mamy limity? Czy 

nie wiesz, że nie spotykasz się ze swoim? Czy nie jestem dla ciebie dobry? ” Kiedy się zatrzymuje, w 

całym pokoju panuje cisza. Chociaż niektórzy pracownicy chcą wrzeszczeć na Chucka, próbują 

zrozumieć, dlaczego są atakowani przez szefa, który jest tak zawsze na luzie. Zamiast nawet myśleć o 

tym, co powiedział Chuck, wchodzą w tryb walki lub lotu, w którym logiczne myślenie nie ma miejsca. 

Janice mówi pierwsza. „Myślałem, że nasze spotkania poprawią morale. Nigdy nie dałeś nam kwot. Nie 

mieliśmy pojęcia, że sprzedaż spadła. Nasze spotkania zawsze dotyczyły rozwiązywania drobnych 

problemów, zmiany grafików i nowych pracowników. Dlaczego nam nie powiedziałeś? ” 

Przewidywalny lider sklepu zaskoczył swoich pracowników nietypowym zachowaniem. Ponieważ nie 

rozpoczął spotkania w zwykły sposób i zamiast tego zaczął atakować swoich ludzi, zaczęli się bronić. 

Nowe zachowanie spowodowało u nich większy stres niż to konieczne. Jeśli Chuck wyjaśni powagę 

sytuacji, nie rzucając nieoczekiwanych i bolesnych pytań, otrzyma od swoich pracowników 

zachowanie, którego potrzebuje, a nie obronne spojrzenia i myśli. 



Mózg potrzebuje powtórzeń 

Szczęśliwą częścią mówienia publiczności o mózgu jest to, że jeśli powtarzasz się i zdajesz sobie z tego 

sprawę, po prostu podążaj za tym stwierdzeniem: „Powtarzanie jest dobre dla mózgu!” I to jest 

prawda. I to jest prawda. Jeśli chcesz przechowywać informacje krótkoterminowe, takie jak numer 

telefonu, powtarzaj je, aż będziesz mógł je zapisać lub zaprogramować w telefonie. Pamięć długotrwała 

wymaga więcej powtórzeń i połączeń z innymi informacjami znajdującymi się już w mózgu. 

Powtarzanie brzmi nudno, ale nie musi. 

Nauka zapamiętywania 

Mózg lepiej zapominał niż pamiętał. W rzeczywistości niektórzy badacze twierdzą, że mózg jest 

zaprogramowany, aby zapominać. Pozwala odejść banalnym lub już nieistotnym informacjom, aby 

zrobić miejsce na ważniejsze informacje. Pamięć tymczasowa dzieli się na dwa typy: 

✓ Pamięć sensoryczna / natychmiastowa jest najkrótsza i daje tylko kilka sekund na rozpoznanie 

przychodzących informacji sensorycznych. Jeśli pamięć sensoryczna potwierdzi otrzymanie informacji, 

wówczas rozpoczyna się proces pamięci natychmiastowej. Natychmiastowa pamięć pozwala na około 

30 sekund na zatrzymanie się w delikatnej pamięci. Możesz to zrobić, powtarzając sobie informacje 

(pamięć werbalna) lub stworzyć jej obraz (pamięć wzrokowa). Jeśli informacje można następnie 

dołączyć do niektórych wcześniej zapisanych wzorców, proces pamięci roboczej przejmuje. 

✓ Pamięć robocza, proces pamięci krótkotrwałej, pobiera informacje z pamięci sensorycznej i może 

przechowywać je przez wiele godzin, dni, a nawet miesięcy. Ale pamięć robocza, jak sama nazwa 

wskazuje, wymaga pracy. Mózg musi zaangażować się w informacje. Na przykład, jeśli właśnie 

otrzymałeś nową stawkę prowizji za sprzedaż produktu, możesz wykonać obliczenia, aby dowiedzieć 

się, ile możesz zarobić na każdej sprzedanej jednostce. Obliczanie to proces pamięci roboczej. Po 

wielokrotnym przepracowaniu tej formuły staje się ona pamięcią długotrwałą. 

Tworzysz długotrwałe wspomnienia poprzez powtarzanie. Powtarzanie na pamięć, po prostu 

powtarzanie rzeczy w kółko w ten sam sposób, nie jest dobrym sposobem na przeniesienie większości 

informacji do pamięci długotrwałej. Opracowywanie informacji i powtarzanie ich w różnych formatach 

sprawia, że przechowywanie informacji w mózgu jest znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze. 

Próbuję zachować informacje 

Konsolidacja opisuje konwersję pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Ten proces wymaga czasu i 

prób uzyskania informacji. O ile nie masz silnego emocjonalnego przywiązania do wspomnienia, 

potrzebujesz wielu prób, aby je zachować. Wspomnienia krótkoterminowe stają się łatwo dostępnymi 

wspomnieniami długoterminowymi jeśli na próbach bierze udział wiele zmysłów. Na przykład 

mówienie o informacjach, tworzenie grafiki i odgrywanie ról - co jest szczególnie efektywne, jeśli 

pamięć jest procesem lub procedurą - są skutecznymi metodami ćwiczeń do nauki nowego programu 

komputerowego lub nowego podejścia do sprzedaży. Ile powtórzeń wystarczy? Badania edukacyjne 

pokazują, że nauczenie się nowej koncepcji lub umiejętności może zająć kilkadziesiąt prób. Twoje 

komórki mózgowe potrzebują czasu, aby przejść przez zmiany, które przekształcają pamięć 

krótkotrwałą w pamięć długotrwałą. Za każdym razem, gdy łączą się neurony, zachodzą zmiany 

komórkowe, aby zapewnić, że następne połączenie nastąpi szybciej i łatwiej. Podczas pierwszej jazdy 

do pracy możesz jechać wolniej, szukając znaków drogowych i punktów orientacyjnych. Każdego dnia 

lepiej pamiętasz ulice i inne znajome zabytki. Pod koniec pierwszego tygodnia jesteś już profesjonalistą 

w pracy. Mapa mentalna, którą stworzyłeś, staje się bardzo potężna i nawet jeśli nie musisz iść do 

pracy, może się okazać, że Twój samochód cię tam zawiezie! Powtarzające się doświadczenia są tym, 



co podłącza i przeprogramowuje mózg. Chociaż powtarzanie na pamięć ma swoje miejsce w nauce, 

skomplikowana próba zwykle lepiej sprawdza się w tworzeniu silnych, trwałych wspomnień. Strategie 

rozbudowanych prób obejmują kategoryzację, klasyfikację i tworzenie obrazów dźwiękowych lub 

wizualnych. 

Wzrok jest skuteczniejszym narzędziem do prób niż inne zmysły. Za każdym razem, gdy tworzysz 

mentalny obraz lub nawet rysujesz taki, który przedstawia to, czego się uczysz, łatwiej to 

zapamiętujesz. Korzystanie z urządzeń mnemonicznych do wizualizacji pomaga przećwiczyć informacje 

w pamięci długotrwałej, gdy nie można ich łatwo powiązać z innym materiałem lub łatwo połączyć. 

Większość ludzi ma trudności z zapamiętaniem imion. Jako lider, sprzedawca lub każdy, kto często ma 

do czynienia z nowymi ludźmi, dobrym pomysłem jest wykorzystanie strategii wizualnej, która pomoże 

Ci zapamiętać. Ludzie reagują szybciej, gdy używasz ich imion w rozmowie, dlatego zapamiętywanie 

imion jest ważną umiejętnością biznesową. Wiele osób ma problemy z zapamiętywaniem imion, a 

imiona nie mają synonimów - nie możesz zastąpić nazwiska osoby innym słowem, gdy z nią rozmawiasz. 

W jednym z odcinków serialu telewizyjnego The Office Michael dzieli się swoją mnemoniczną strategią 

zapamiętywania nazwisk. Michael chodzi po pokoju, dzieląc się sztuczką, której używa do 

zapamiętywania imion każdej osoby. Wskazuje na jedną osobę i mówi „łysy” do następnej osoby i mówi 

„kret”; Następna osoba to „cukrowe cycki” (młoda dama z dużym biustem i mocno wyciętą bluzką). 

„Baldy” to oczywiście facet bez włosów. Jego głowa jest lśniąca, a Michael widzi w niej swoje odbicie. 

Lustra odbijają; słowo lustro zaczyna się na M, podobnie jak imię mężczyzny - Mark. To długa droga, 

aby dotrzeć do nazwy, ale jego strategia działa dla niego. Znalezienie czegoś znaczącego w twarzy 

osoby i wykorzystanie jej do wizualizacji jej imienia może być potężne. Jeśli Bill ma krzaczaste brwi, 

wyobraź sobie dolara ukrytego w tych brwiach. Jeśli Lucy ma duże zęby, spójrz na jej zęby i wyobraź 

sobie, że jeden jest luźny. (Lucy = Lucy.) Wybierz wizualizację, która Ci odpowiada. Może się to okazać 

pomocne, gdy następnym razem spotkasz akcjonariuszy lub potencjalnych klientów. Po prostu nie 

udostępniaj swojej strategii, tak jak zrobił to Michael. 

Zarabianie pieniędzy na tworzeniu wspomnień Czy kiedykolwiek myślałeś o zostaniu ekspertem od 

pamięci? Możesz rywalizować w Mistrzostwach Świata w pamięci. Jeśli masz dużo czasu na ćwiczenie 

strategii (jeden mistrz nauczył się umiejętności w więzieniu), możesz znaleźć nową karierę. Wielu 

widzów uważa to za zabawne i płaci za poświęcony czas. Światowej klasy mistrzowie pamięci 

zapamiętują kilka talii kart do gry po przetasowaniu ich przez kogoś z zewnątrz. Ich zapamiętywanie 

często jest bardzo krótkim procesem, który zajmuje około pięciu minut. Osiągają to za pomocą 

mnemoników lub strategii pamięciowych. Strategie są tak dobrze wyćwiczone, że mnemonista 

(ekspert od pamięci) po prostu dołącza każdą kartę do zapisanego obrazu, takiego jak obiekt w jego 

domu. Ci mnemonicy często mają od pięciu do dziesięciu obiektów w każdym pokoju swojego domu, 

które służą jako ich pliki domowe. Gdy karty są obracane, mnemonista pracuje wokół pierwszego 

pomieszczenia, dołączając karty do każdego obiektu, a następnie przechodzi do następnego 

pomieszczenia. Po odwróceniu wszystkich kart ekspert mówi o nich sędziom lub publiczności w 

dowolnej kolejności - od pierwszej do ostatniej, od ostatniej do pierwszej lub po prostu odpowiadając 

na pytanie typu „Jaka jest 77. karta?” 

Mózg uczy się poprzez informacje zwrotne 

Czy pamiętasz grę „Gorąco i zimno” jako dziecko? Ktoś ukrył przedmiot w pokoju, gdy czekałeś na 

korytarzu. Następnie zostałeś wezwany i zacząłeś szukać obiektu. Kiedy byłeś blisko, powiedziano ci, 

że robi się cieplej; kiedy oddalałeś się od obiektu, powiedziano ci, że robi się chłodniej. Jeśli zbliżyłeś 

się bardzo blisko obiektu i nadal go nie znalazłeś, powiedziano ci, że byłeś gorący lub rozpalony do 

czerwoności. Ta gra to świetny przykład na otrzymywanie informacji zwrotnych, dzięki którym wiesz, 

jak sobie radzisz. Informacje zwrotne są jeszcze ważniejsze w grze przywódczej. Informacje zwrotne 



działają na system emocjonalny w mózgu. Świadomość, czy w pracy jest ci zimno, czy gorąco, wywołuje 

emocjonalny związek. Aktywuje bardziej niż pierwotne centrum emocjonalne, umożliwia mózgowi 

wykorzystanie umiejętności myślenia wyższego poziomu, aby zdecydować, jak dalej wykonywać dobrą 

pracę, czynić ją lepszą lub wprowadzać zmiany, aby uzyskać więcej pozytywnych odpowiedzi i ciężej 

pracować na rzecz celów firmy. Twoje umiejętności przywódcze w dużej mierze zależą od umiejętności 

dawania i przyjmowania informacji zwrotnych. Informacje zwrotne są czasami dzielone na dwa typy: 

motywacyjne i informacyjne. Oba rodzaje informacji zwrotnych muszą być dostarczane w 

odpowiednim czasie - w krótkim czasie po wydarzeniu, stanowiącym sedno informacji zwrotnej - aby 

naprawdę coś zmienić. Nie można przecenić znaczenia szybkiej informacji zwrotnej. Informacje 

zwrotne pomagają mózgowi skupić się na celu. Motywacyjne informacje zwrotne utrzymują morale, a 

informacje zwrotne umożliwiają pracownikom śledzenie ich osiągnięć. Informacje zwrotne działają w 

obu kierunkach. Chcesz, aby Twoi pracownicy również przekazywali Ci informacje zwrotne. O jego 

opinii mówię w rozdziale 5. 

Udzielanie aktualnych informacji zwrotnych 

Informacje zwrotne w odpowiednim czasie są często natychmiastowe: widzisz coś, co Ci się podoba, i 

informujesz o tym swojego pracownika. Chcesz komentować, gdy pracownik nadal myśli o zadaniu. 

Jest to szczególnie ważne, jeśli dążysz do określonego celu i chcesz utrzymać tempo. Jeśli zauważysz 

jakąś poprawę, nawet w niewielkich odstępach, przekazujesz ustną, a może pisemną informację 

zwrotną o postępach. Nowe cele lub cele czasochłonne wymagają sporadycznych informacji 

zwrotnych. Ludzie muszą wiedzieć, jak sobie radzą, na jakim etapie procesu według Ciebie znajdują się 

i czy czegoś szukasz w szczególności. Specyficzna informacja zwrotna skuteczniej koryguje lub 

wzmacnia określone zachowania, umożliwiając mózgowi skupienie się na czymś konkretnym, czego nie 

robi od „chłopca Atta!” rodzaj zbrojenia. Mózg lubi świętować, więc nie zapomnij świętować każdego 

sukcesu. Jeśli zdecydujesz się pogratulować pracownikom jako grupie, koniecznie porozmawiaj z 

każdym osobiście 

Motywowanie do informacji zwrotnej 

Zespół osiągający dobre wyniki zwykle składa się z osób, które cechują się automotywacją. Jednak 

niektórym pracownikom motywacja nie przychodzi tak łatwo od wewnątrz. Dlatego od czasu do czasu 

musisz albo poklepać się po plecach w jakiś sposób, albo w niektórych przypadkach „kopnąć w 

spodnie” w subtelny i wspierający sposób. Im więcej czasu spędzasz jako widoczny lider, spacerując i 

obserwując, tym większe jest prawdopodobieństwo, że złapiesz kogoś, kto robi coś dobrze. Jeśli znasz 

swoich pracowników, może to skłonić Cię do przedstawienia tego dokumentu po odwrocie w formacie 

najbardziej efektywnym dla pracownika. Na przykład, jeśli wiesz ,że Twój pracownik lubi słyszeć 

pochwały i być chwalony przed innymi, powiedziałbyś coś głośno i wyraźnie, np. „Świetna robota 

Vickie, odpowiadasz tym klientom w sposób, który sprawia, że wracają!” Inni pracownicy mogą nie 

lubić publicznego „atta boya” i wolą, abyś dosłownie poklepał ich po plecach, przechodząc obok. 

Szybkie „kopnięcie w spodnie” to coś, co robisz tylko twarzą w twarz, na osobności. 

Czasami masz bardzo wizualnego pracownika, który reaguje najlepiej, gdy informacje są podane, 

dosłownie, w notatce z informacją zwrotną krok po kroku, która mówi mu, jak poprawić. Ten rodzaj 

pisemnej informacji zwrotnej różni się nieco od informacji zwrotnej, którą opisuję w następnej sekcji. 

Informacje zwrotne są zwykle sporządzane, ale pozwalają na bieżąco śledzić wyniki pracownika. 

Dostarczanie informacji zwrotnych 

Oprócz przekazywania pracownikom motywujących informacji zwrotnych, musisz przekazać im twarde 

dane. Ta informacja zwrotna powinna być graficzna. Obraz jest wart tysiąca słów. Pracownicy w jednej 



chwili mogą zobaczyć swoje postępy - lub ich brak. Wraz z grafiką dołącz konkretne sugestie dotyczące 

usprawnień i uznania dobrze wykonanej pracy. Cele pomagają mózgowi skupić się. Korzystanie z 

informacji zwrotnej opartej na osiągnięciu celu jest uczciwe i może być równie zachęcające, jak 

motywująca informacja zwrotna. Terminowość jest tak samo ważna dla informacji zwrotnej, jak dla 

motywacyjnej informacji zwrotnej. Proces jest bardziej złożony, ponieważ zdecydowanie obejmuje 

grafikę i pisanie. Niektórzy pracodawcy chcą zachęcać do konkurencji, dlatego zapewniają, że cała 

organizacja lub dział widzi, jak sobie radzą wszyscy. Na przykład w dziale obsługi klienta umieszczają 

tabele informacyjne z liczbą telefonów do działu obsługi klienta i zadowolonych klientów dla każdego 

przedstawiciela obsługi klienta. Szybkie spojrzenie na aktualny status każdego przedstawiciela może 

zainspirować tych, którzy nie osiągają celu, jakim jest służba i satysfakcja. 

Mózg jest społeczny 

Nasi przodkowie musieli na sobie polegać, aby przetrwać. Samodzielne polowanie na zdobycz nie było 

mądrym pomysłem. W grupach łowcy mieli oczy we wszystkich kierunkach, aby pomóc się chronić i 

znaleźć więcej pożywienia. W domu rodziny pozostawały razem dla ochrony, pocieszenia i dzielenia 

się. Ten system społeczny spowodował, że mózgi były przyzwyczajone do pracy i życia z innymi 

mózgami. 

Zysk społeczny lub ból mózgu 

Status społeczny wpływa na mózg na różne sposoby, w zależności od tego, czy ktoś pnie się w górę, czy 

w dół drabiny społecznej. Badania sugerują, że mózg pozytywnie reaguje na możliwość uzyskania 

korzyści społecznych w pracy. Ten status jest oparty na pracy, produktywności, a czasem osobowości. 

Hierarchie społeczne rozwijają się u wszystkich gatunków, a potrzeba mózgu, by znaleźć miejsce w 

swoim środowisku, przezwycięża nawet najbardziej odważną próbę wyeliminowania hierarchii i 

równego traktowania wszystkich. W każdej organizacji na szczycie drabiny znajdziesz kogoś, kto 

produkuje więcej, ma więcej energii i dobrze dogaduje się z innymi. Ta pozorna pozycja społeczna 

prowadzi inne mózgi do przekonania, że ktoś jest na dole drabiny. Skany mózgu wykazały, że osoby, 

które uważają, że znajdują się na szczycie warstw społecznych lub są na ich szczycie, wykazują 

aktywację w centrum emocjonalnym mózgu, ciele migdałowatym i płatach czołowych, gdzie odbywa 

się planowanie. Mózg, który czuje się gorszy, może stać się zmotywowany i skupić większą uwagę na 

produktywności. Inni mogą czuć, że sytuacja jest beznadziejna i aktywować obszary emocjonalnego 

bólu w ich mózgach. Mózgi przywiązują dużą wagę do hierarchii. Chociaż nie wszystkie relacje są 

hierarchiczne, wiedza o tym, kto rządzi, a kto nie, jest w pracy priorytetem. Im bardziej stabilne 

środowisko, tym mniej prawdopodobne jest wystąpienie problemów, takich jak brak motywacji. Jeśli 

wszyscy interesariusze dostrzegą możliwość pozytywnej zmiany statusu społecznego, środowisko staje 

się bardziej stabilne. 

Sukces społeczny czy stres? 

Kierowanie mózgiem społecznym wymaga wiedzy o sobie, empatycznego mózgu i zrozumienia stresu. 

Mózg społeczny szuka społecznego sukcesu w każdym aspekcie życia. Ponieważ większość dnia 

poświęcona jest pracy, bycie akceptowanym, podziwianym i lubianym jest szczególnie ważne dla 

pracowników. Ochrona pracowników przed stresem społecznym jest niemożliwa, ale radzenie sobie z 

nim jest konieczne. Poczucie sukcesu w sytuacjach społecznych w pracy powoduje uwolnienie 

substancji chemicznych poprawiających samopoczucie. Ale nawet pracownik na szczycie drabiny 

społecznej może stracić równowagę. Mózg reaguje negatywnie, gdy trudne doświadczenia zawodowe 

powodują, że pracownik czuje się tak, jakby źle wyglądał dla innych. Jak poważny może stać się stres w 

pracy? Stres w pracy może powodować problemy zdrowotne. Za każdym razem, gdy poziom stresu jest 

chronicznie wysoki, może to mieć wpływ na układ odpornościowy. Może to powodować problemy ze 



zdrowiem psychicznym, takie jak depresja i lęk lub problemy fizyczne. Fizyczne problemy zdrowotne 

tak powszechne jak przeziębienie mogą wynikać z kruchego układu odpornościowego. Problemy 

zdrowotne prowadzą do niższej produktywności z powodu nieobecności lub niezdolności do 

koncentracji. Pracownicy, którzy nieustannie tracą pracę z powodu choroby, często wracają do sytuacji 

z poczuciem braku synchronizacji w odniesieniu do oczekiwań i tego, co zostało przeoczone. Może to 

spowodować większy stres i kontynuować cykl. Uczucie słabszej pozycji powoduje stres mózgu, a mózg 

kieruje ten stres gdzie indziej. Często mózg przerywa wszystko, co się dzieje, co wywołuje u niego stres. 

Ponownie czuję się komfortowo z treścią spotkania lub projektu, zmniejsza stres i pozwala 

pracownikowi ponownie stać się graczem zespołowym. Niezadowolony członek zespołu może 

nieświadomie opóźniać pracę nad projektem. Takie postępowanie zmniejsza jego stres związany z 

brakiem wiedzy o tym, co robi, brakiem akceptacji przez innych lub obawą mówienia o osobistym 

konflikcie z projektem. Stres społeczny można złagodzić przez niektóre z poniższych sposobów: 

✓ Przegląd sposobu podejmowania decyzji, obowiązków zawodowych i sposobów rozwiązywania 

konfliktów 

✓ Wyprowadzenie zespołu z biura na wspólny lunch, aby wszyscy poczuli się włączeni 

✓ Stworzenie grupy wsparcia w firmie, w której każdy może uczestniczyć 

✓ Natychmiastowe spotkanie z członkiem zespołu, który zwalnia postęp, w celu omówienia wszelkich 

problemów 

✓ Dopilnowanie, aby członkowie zespołu zostali docenieni za ich wkład 

✓ Zapewnienie skrzynki sugestii, w której pracownicy anonimowo umieszczają myśli 

Pamiętaj, że liderzy zespołów często próbują przewodzić swoim rówieśnikom. Nie jest to łatwe 

zadanie, dlatego warto skonsultować się z tymi przywódcami, aby zobaczyć, jak radzą sobie z własnym 

stresem społecznym. 



Liderzy są stworzeni, a nie urodzeni 

Co dzieje się w mózgu, aby uczynić kogoś liderem? Debata trwa, a jej wyniki stają się coraz jaśniejsze. 

Badacze zapewniają, że Twój mózg może się wszystkiego nauczyć. Plastyczność mózgu umożliwia mu 

ciągłe zmiany bez względu na wiek. Wielu liderów pojawia się w późniejszym życiu. Niektórzy ludzie 

odnajdują swoją pasję, gdy są młodzi, ale innym jej znalezienie zajmuje pół życia. (Może kryzys wieku 

średniego tak naprawdę wcale nie jest kryzysem). Przywództwo niekoniecznie obejmuje wszystkie 

dziedziny twojego życia. Większość liderów kieruje swoją pasję na jeden lub dwa aspekty i kieruje się 

innymi. Wymagana wiedza, wymagany czas i stres związany z przywództwem ograniczają chęć 

przewodzenia. Tu dowiesz się, jak powstają przywódcy, jak podejmować działania i jak dzielić się swoją 

wizją. Aby być liderem lub pozostać liderem, musisz stale rozwijać swoje umiejętności, cele i relacje. 

Aby zostać liderem, musisz mieć zwolenników. Aby mieć zwolenników, musisz zaszczepić marzenie i 

szansę stać się częścią tego snu. 

Biorąc pod uwagę gen przywództwa 

To, czy ludzkie DNA zawiera gen przywódczy, jest tematem do wielkiej debaty. (Żaden taki gen nie 

pojawił się w ramach projektu Human Genome Project). Czy urodziłeś się ze zdolnościami 

przywódczymi, czy jest to wyuczone? Większość ekspertów ds. przywództwa i mózgu zgadza się, że 

mózg jest plastyczny i w odpowiednich warunkach może rozwijać umiejętności przywódcze. 

Natura kontra wychowanie 

Czy stałeś się tym, kim jesteś, z powodu tego, co odziedziczyłeś po rodzicach, czy z powodu tego, jak 

rodzice cię wychowali? To, czy masz niebieskie, zielone czy brązowe oczy, jest wynikiem genetyki. Twój 

wzrost jest określony przez naturę; tak samo jak kolor twoich włosów (i to, czy masz włosy, czy łysiesz). 

Wpływ genetyczny może nie kończyć się na czynnikach fizycznych; niektórzy znani naukowcy uważają, 

że genetyka odgrywa rolę w zachowaniu i cechach osobowości. Ale tutaj zaczyna się związek między 

naturą a wychowaniem. Dziecko urodzone z cechą zwaną nieśmiałością może stać się mniej nieśmiałą, 

a nawet towarzyską osobą. Oznacza to, że komponent genetyczny można zmienić lub skompensować. 

Środowisko dziecka i sposób, w jaki dziecko jest mentorowane przez jego głównych opiekunów, ma 

ogromne znaczenie. Neuroplastyczność mózgu, jego zdolność do zmiany poprzez doświadczenia, 

umożliwia dziecku przezwyciężenie nieśmiałości. Na przykład jesteś genetycznie zaprogramowany na 

język. Od urodzenia możesz nauczyć się dowolnego z 6000 języków używanych na Ziemi. Język, który 

słyszysz, jest językiem, którego się uczysz. Jeśli miałeś szczęście wychowywać się w wielojęzycznym 

środowisku, możesz biegle posługiwać się więcej niż jednym językiem. Najważniejsze jest to, że natura 

(umiejętność uczenia się języka) i wychowanie (nauka języka osób z Twojego środowiska) łączą się i 

kształtują Twoje zdolności językowe. I tak też jest z przywództwem. Jeśli gen przywódczy zostanie w 

końcu odkryty, gdy naukowcy będą badać 30 000 genów w ludzkim genomie, będzie to tylko punkt 

wyjścia do odkrycia, jak dana osoba staje się dobrym przywódcą. Wszystkie czynniki wpływające na 

mózg byłyby zaangażowane w to, czy ten gen jest wyrażany, czy aktywnie używany. Pewne geny są 

włączane i wyłączane przez całe nasze życie. Niektóre geny pozostają nieaktywne, dopóki 

doświadczenie nie stworzy ich potrzeby - coś w rodzaju książek z biblioteki, które po prostu siedzą na 

półce, dopóki nie otworzysz jednej, aby znaleźć potrzebne informacje. Styl życia, odżywianie, 

środowisko, doświadczenia i relacje to tylko niektóre z czynników, które wpływają na ten proces. 

Urodzony przywódca 

Prawdopodobnie słyszałeś kogoś nazywanego „urodzonym przywódcą”. Według badań taka osoba 

może nie istnieć. Wszyscy znają motywujących, inspirujących, kompetentnych ludzi z wizjami, które 

mają innych chętnych do zrobienia wszystkiego, aby za nimi podążać. Pomyśl o niektórych 



przywódcach, którzy charyzmatycznie stworzyli dużą grupę zwolenników: Barack Obama, John 

Fitzgerald Kennedy, Mahatma Gandhi i Golda Meir. Chociaż możesz nie zgadzać się z wizjami 

wszystkich tych przywódców, rzeczywiście doprowadzili oni wielu ludzi do ich sposobu myślenia. Ale 

czy urodzili się, by przewodzić? Większość ludzi uważa, że przywództwa uczy się od innych lub poprzez 

doświadczenie. Jeśli chcesz nauczyć się interakcji z innymi na poziomie emocjonalnym, możesz skłonić 

innych do postrzegania rzeczy tak, jak Ty je widzisz. 

Możesz także nauczyć się okazywać empatię w kontaktach z innymi w sytuacjach osobistych i 

zawodowych. Dzięki tym umiejętnościom jesteś na najlepszej drodze do przewodzenia. Nauczyciele 

często mówią o swoich zajęciach: „Gdybym tylko mógł wybrać ich rodziców!” Birthright tworzy wielu 

ludzi, którzy stają się liderami. Niektórzy urodzili się w rodzinach królewskich z nadanymi im tytułami, 

ale to szczęście niekoniecznie czyni z nich przywódców - zwłaszcza jeśli przywódcy, którzy byli przed 

nimi, nie wzorowali się na dobrych umiejętnościach przywódczych. Ich geny pozwalają im przejąć 

organizację, ale czy mają referencje poza rodzinnymi powiązaniami? Umiejętności przywódcze nie są 

dziedziczne. Chęć przewodzenia mogą być zaszczepione przez twoje wzorce do naśladowania, ale 

cechy dobrych przywódców są wyuczone. 

Wiodące możliwości 

Twoje geny zmieniają się i reagują na Twoje środowisko. Nie mogą działać bez niesamowitych efektów 

różnych poziomów neuroprzekaźników, hormonów, tlenu, wody i składników odżywczych w mózgu. 

Na te poziomy ma wpływ żywność, którą jesz, kultura, w której żyjesz, poziom stresu i ilość snu - żeby 

wymienić tylko kilka. 

Gdyby ktoś odziedziczył potencjał wielkiego przywództwa, ale nie miałby możliwości przewodzenia, 

jego potencjał nigdy nie zostałby wykorzystany. Niektórzy eksperci biznesowi uważają, że każdy ma 

potencjał przywódczy i mając odpowiednią sytuację, okazję i pasję do pomysłu, może skutecznie 

przewodzić. Przywództwa można się nauczyć, ale czasami ludzie wokół ciebie uczą cię w nieświadomy 

sposób. Niektórzy pracownicy, wywodzący się ze swojego środowiska i pasji, potrafią nawiązywać 

kontakty z innymi, a ich umiejętność obserwacji pozwala im sprostać sytuacji, gdy potrzebny jest lider. 

Naszą naturą jest pielęgnowanie 

Opieka wydaje się być na stałe wpisana w ludzki mózg. Uwalnianie chemicznej oksytocyny w mózgu 

zachodzi w mózgach rodziców, gdy rodzą się ich dzieci. Ta substancja wiążąca zachęca mózg do 

pielęgnowania nowego życia. Przetrwanie wymaga polegania na innych i bycia na nich w zamian. 

Dbanie o innych nie tylko pomaga przetrwać gatunek, ale jest niezbędne dla rozwoju osobistego. 

Pielęgnując relacje w swoim życiu, tworzysz relacje, które zapewniają wsparcie emocjonalne i 

profesjonalne. 

Zobacz Art Lead 

Art ma plan: idź do najlepszej szkoły, zdobądź najlepsze staże, pracuj w dobrej firmie i szukaj możliwości 

wejścia na parter nowo powstałej firmy. Stamtąd chce uczyć się od liderów, pracować z liderami, a jeśli 

pojawi się okazja do przywództwa, skorzystaj z okazji. Jego plan działa lepiej, niż się spodziewał. Art. 

nigdy nie był wielkim liderem w szkole ani w organizacjach, do których należał; po prostu wie, że tego 

właśnie chce. „Parter” nowej firmy to dosłownie parter. Pierwsze piętro starszego budynku, nieco na 

uboczu utartej ścieżki biznesowej, stanowi szkielet nowego start-upu konsultingowego. Sztuka zaczyna 

się jako jedna z robotnic, ale zawsze chce mieć oko na nagrodę. Dlatego obserwuje dyrektora 

generalnego i dyrektora finansowego, słucha ich decyzji i notuje w pamięci ich działania. Nie chcąc 

mówić swoim rówieśnikom, co mają robić, Art buduje dobre relacje z rówieśnikami, dzięki czemu może 



oferować sugestie, nie wyglądając na znającego się na rzeczy. Z humorem i entuzjazmem tworzy 

środowisko, w którym może wykorzystać swoją wcześniejszą wiedzę, aby pomóc swoim rówieśnikom. 

Jednak przez cały czas jego oczy patrzą, a jego uszy słyszą, co mówią i robią przywódcy. Wkrótce jego 

koledzy dobrze ze sobą współpracują i osiągają wyznaczone cele. Art każe im pracować jak orkiestra, a 

on coraz mniej dyryguje, bo wszyscy zaczynają dobrze wykonywać swoją pracę, a on oferuje udział w 

innych projektach niezwiązanych z jego zespołem. Art nie wie, że kiedy on obserwuje liderów, oni 

obserwują jego. Ponieważ sami są wyjątkowymi liderami, z uwagą obserwują każdego pracownika, 

który szuka liderów. Wiedzą, że Art wiele nauczył początkujących, przygotował ich do niezależności i 

nie tylko wykonuje własną pracę, ale pracuje nad innymi projektami, czasem dorabiając do tego. 

Dyrektor generalny zwraca się do Arta, mówi mu, jaką świetną robotę wykonuje i proponuje mu własny 

projekt. Art dziękuje mu i mówi, jak bardzo ceni sobie szansę na wykazanie się przywódcą. Prezes się 

uśmiecha. Wie, czego jeszcze nie ma Art. Że już udowodnił, że jest liderem, a teraz zmierza do znacznie 

większej szansy na przywództwo. 

Opis atrybutów przywództwa 

Poszukiwany: osoba lub osoby z doskonałymi umiejętnościami podejmowania decyzji; umiejętność 

bezbłędnej komunikacji z przełożonymi, podwładnymi, członkami zarządu i klientami; i umiejętności 

słuchania tak doskonałe, że rozumiesz, co się mówi, a co nie. Musi być spokojny w obliczu przeciwności 

i potrafić inspirować innych. Jeśli chcesz wydobyć z siebie i innych to, co najlepsze, zapytaj w sobie. 

Osoby niewykwalifikowane nie muszą składać wniosków, chyba że chcą nauczyć się wszystkich 

powyższych i więcej. Nie martw się. Wszystkie te umiejętności możesz rozwijać. Nadchodzące sekcje 

pomogą Ci zacząć. 

Podejmowanie działań, które tworzą lidera 

Lista atrybutów przywództwa jest nieskończona, ale gdybym miał stworzyć spis cech, bez których 

żaden lider nie może się obejść - atrybuty, które zadowolą mózgi większości pracowników - 

obejmowałoby to te, które zostaną uwzględnione w kolejnych sekcjach. 

Być w kontakcie 

Poinformuj swoich pracowników, że jesteś z nimi, co daje im poczucie bezpieczeństwa i uspokaja 

emocjonalny obszar mózgu. Kiedy emocje są spokojne, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że 

zainicjujesz reakcję na stres, a zamiast tego Twój mózg jest otwarty na nowe informacje i lepiej reaguje 

na innych. W naszym globalnym społeczeństwie łatwo jest być w kontakcie jako lider. Możesz 

codziennie tweetować swoją drogę do życia swoich pracowników. Korzystając z serwisu 

społecznościowego Twitter, możesz wysyłać wiadomości do każdego pracownika, informując ich, gdzie 

jesteś i co robisz. Możesz zadzwonić na spotkanie w ciągu kilku sekund i wysłać krótkie ważne 

wiadomości. 

Bądź widoczny 

Chcesz mieć pewność, że pracownicy będą Cię regularnie widywać. Jeden starszy lider dba o to, aby 

codziennie odwiedzała każdy zespół. Może tylko szybko się przywitać i zapytać, czy czegoś potrzebują, 

ale jest tam, aby mogli to zobaczyć. Widoczność jest korzystna z trzech powodów. Po pierwsze, 

zapewnia pracownikom wiedzę, że Ci zależy i że jesteś przystępny. Po drugie, pozwala zawsze wiedzieć, 

co się dzieje. Wykorzystaj każdą okazję, aby pracować wśród swoich pracowników, witaj ich i traktuj z 

szacunkiem. Po trzecie, pozwala pracownikom wiedzieć, że jesteś gotowy do przyłączenia się i pomocy 

w razie potrzeby. 

Doskonal swoje umiejętności komunikacyjne 



Twój mózg jest zaprogramowany na język. Osoby z dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi częściej 

awansują i awansują na wyższe poziomy w organizacjach. Komunikacja jest dwukierunkowa; aby być 

skutecznym komunikatorem, trzeba być zarówno dobrym słuchaczem, jak i dobrym mówcą. 

Niezależnie od tego, czy komunikujesz się twarzą w twarz, przez Internet, czy za pośrednictwem 

wiadomości tekstowych i telefonów komórkowych, upewnij się, że przekazujesz swoją wiadomość na 

poziomie zrozumienia osób otrzymujących ją i uważnie słuchaj odpowiedzi. Pracownicy, którzy czują, 

że informacje są im przekazywane, pozostają w pracy dłużej i są bardziej zmotywowani - może dlatego, 

że komunikacja aktywuje zarówno ośrodki językowe, jak i ośrodki emocjonalne w mózgu. 

Miej emocje na wodzy 

Upewnij się, że potrafisz prowadzić siebie, zanim zaczniesz przewodzić innym. Kontroluj swoje emocje. 

Używaj ich do podejmowania decyzji, ale nie pozwól im się wykorzystywać. Zdecyduj, kto ma kontrolę. 

Twój mózg jest łatwo przytłoczony emocjami, chyba że nauczyłeś się używać kory przedczołowej, 

organu wykonawczego mózgu, do złagodzenia tych surowych emocji. Aby to zrobić, musisz ćwiczyć 

umiejętności inteligencji emocjonalnej, które opisuję w rozdziale 8, takie jak zdolność rozpoznawania 

emocji. Gdy zaczniesz je rozpoznawać, możesz także określić najlepszy sposób ich obsługi. 

Inspiruj zespoły 

Nie możesz być liderem, jeśli nie masz żadnych zwolenników. Bądź typem lidera, który chodzi z twoimi 

zespołami, a nie przed nimi. Pewnego dnia możesz się odwrócić i stwierdzić, że jesteś sam. Mózg jest 

społeczny i towarzyski. Zaoferuj siebie, swoje nadzieje i cele zespołom, które pomogą Ci osiągnąć 

sukces. Inspirujesz, będąc w stanie wyjaśnić złożone kwestie w sposób zrozumiały dla Twoich 

obserwujących. Twoja pewność siebie, że zadanie można wykonać lub cel można osiągnąć, inspiruje 

ich do pracy. Pokaż im, że chociaż popełniasz błędy, podnosisz się i próbujesz ponownie. Tego rodzaju 

inspirujące zachowania stymulują ośrodki emocjonalne mózgu. 

Wyostrz swoje umiejętności podejmowania decyzji 

Jak zobaczysz, umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji i szybkich decyzji jest częścią 

przewodzenia innym. Aby wyostrzyć te umiejętności, spróbuj wykonać następujące czynności: 

✓ Przećwicz identyfikowanie problemów i proste ich przedstawianie. 

✓ Zaproś do burzy mózgów, aby stworzyć jak najwięcej możliwych rozwiązań. 

✓ Określ konsekwencje dla każdego możliwego rozwiązania. 

✓ Aktywuj swoje decyzje i śledź ich skutki. 

Zaszczepiasz poczucie bezpieczeństwa i ochrony swoim pracownikom, gdy mogą liczyć na Twoje 

umiejętności podejmowania decyzji. 

Poznaj swoich ludzi 

Ludzie muszą czuć się związani z innymi. Liderowi, który poznaje swoich pracowników zarówno 

zawodowo, jak i osobiście, łatwiej ich motywuje i nakłania do zmian, a pracownicy, którzy czują się 

związani z przełożonymi, wolą swoją pracę. 

Proszę każdego kierownika, żeby zetknął się z tym, co robią, aby poznać swoich pracowników. 

Większość z nich odbywa indywidualne spotkania z każdym pracownikiem, aby dowiedzieć się, co lubi, 

a czego nie lubi w pracy. Dowiadują się także o swoich osobistych celach i pragnieniach. Jest to 

skuteczne dla większości liderów, ale nie jest tak zabawne, jak imprezy, które mają inni przywódcy. 



Przyjęcia, odosobnienia i gry mogą brzmieć jak zabawa dla dziecka, ale mózg uwielbia się bawić i uczy 

się przez zabawę. Daj swoim pracownikom możliwość rozluźnienia włosów i prawdziwej rozmowy z 

Tobą i ze swoimi współpracownikami. Mózg jest społeczny; interakcja zapewnia poczucie ważności i 

pewności siebie w układzie limbicznym i płacie czołowym. 

Przedkładaj potrzeby innych nad własne 

Kiedy rozmawiasz ze swoimi pracownikami, pytaj ich, czego chcą od swojej pracy, jakie mogą być ich 

przyszłe cele i jakie mają potrzeby, które nie zostały zaspokojone. Pomaganie pracownikom w 

osiąganiu najlepszych wyników i rozwijaniu kariery pomaga Twojej firmie na dłuższą metę. Jeśli Twoi 

pracownicy uwierzą, że im pomożesz, będą bardziej skłonni pomóc Ci osiągnąć cele organizacyjne. 

Twoje zainteresowanie zapewnia poczucie przynależności i zwiększa uwalnianie dobrych 

neuroprzekaźników, w tym dopaminy i serotoniny. 

Prowadź ludzi tam, gdzie chcą 

Jeśli chcą iść, dlaczego po prostu nie idą? Strach - ten sam strach, który powstrzymuje wielu ludzi przed 

zostaniem liderami. Twoja inspiracja i strach, który pokonałeś, dają twoim wyznawcom odwagę, by iść 

z tobą. Gdy ich strach ustępuje, poziom kortyzolu, hormonu stresu, spada, gdy wzrasta poziom 

dopaminy, substancji chemicznej będącej nagrodą. Znajdź tych, którzy podzielają Twoją wizję, chcą, 

aby coś się wydarzyło i którzy chcą coś zmienić. 

Utrzymanie wysokich oczekiwań 

Wysokie oczekiwania zwykle sprzyjają wysokiej produktywności. Pracownicy spełniają to, czego od 

nich oczekujesz. Wyznaczanie jasnych oczekiwań określa granice. W ramach tych parametrów możesz 

spodziewać się kreatywności i nowych pomysłów. Nie chcesz, aby wszyscy w Twojej organizacji robili 

swoje lub robili to samo. Oczekiwania zapewniają przewidywalność, która zmniejsza stres i daje 

mózgom pracowników swobodę tworzenia zmian w postaci nowych pomysłów, nowych produktów i 

nowych procesów. Czy Twoi pracownicy wiedzą, jakie są Twoje oczekiwania? Gdyby ktoś z zewnątrz 

przyszedł do Twojej firmy i poprosił któregokolwiek pracownika o wskazanie celów jego działu na 

miesiąc, czy mógłby odpowiedzieć? Kiedy zatrudniasz nowego pracownika, zna jej opis stanowiska 

pracy, ale opisy stanowisk się zmieniają i musisz informować pracowników na bieżąco o opisach 

stanowisk i oczekiwaniach. Miej jasne oczekiwania i śledź postępy pracowników, wykonując 

następujące czynności: 

✓ Spotkaj się ze wszystkimi, którzy zgłaszają się bezpośrednio Tobie i dowiedz się, czy wiedzą 

• Oczekiwania, jakie masz wobec nich. 

• Oczekiwania każdego, kto się do nich zgłasza. 

• Opisy stanowisk wszystkich, którzy im się podporządkowują. 

✓ Regularnie spotykaj się z bezpośrednimi podwładnymi, aby omówić wpływ ich pracy na cele i 

oczekiwania firmy. 

✓ Opublikuj swoje oczekiwania w całym budynku, biurach, fabrykach i tak dalej. 

✓ Traktuj swoich pracowników tak, jakby potrafili spełnić wszystkie oczekiwania. 

✓ Akceptuj tylko to, czego oczekujesz; znajdź czas na poprawki. 

✓ Kiedy czas jest na wagę złota, a poprawki nie są możliwe, uważnie obserwuj postępy. 



✓ Regularnie motywuj swoich pracowników; zostań cheerleaderką. 

Piękna pani 

Wszyscy ludzie mają tendencję do spełniania (lub obniżania) oczekiwań, które mają wobec nich inni. 

Sztuka  George'a Bernarda Shawa „Pygmalion” ma w sobie niezwykłą linię. Sztuka opowiada o 

profesorze Higginsie, który twierdzi, że może wziąć zwykłą dziewczynę-kwiatek, Elizę Doolittle, i 

przedstawić ją jako damę - i właśnie to robi. Po treningu Higginsa Doolittle mówi: „Różnica między 

dziewczyną z kwiatami a damą nie polega na tym, jak się zachowuje, ale raczej w tym, jak jest 

traktowana”. Jej punkt, który stał się znany jako Pigmalion. Efekt zaobserwowano w szkołach, w 

których nauczycielom przydzielono uczniów i mówi się im, że uczniowie są uzdolnieni, podczas gdy w 

rzeczywistości odnieśli niewielkie sukcesy w szkole. Nauczyciele traktują ich jak uzdolnionych, a 

uczniowie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i radzą sobie bardzo dobrze. Efekt Pigmaliona i inne 

badania pokazują, że otrzymujesz to, czego oczekujesz. Wysokie oczekiwania wraz z odpowiednim 

szkoleniem sprzyjają rozwojowi pracowników i zwiększają produktywność. 

Oczekiwanie (i ucieleśnianie) uczciwości 

Jedną z najważniejszych cech skutecznego lidera jest uczciwość. Lider, który jest uczciwy, szanuje siebie 

i swoich pracowników oraz ponosi odpowiedzialność za swoje czyny, jest liderem, którego należy 

naśladować. Uczciwości uczysz się poprzez doświadczenia życiowe. Tak jak nauczyłeś się uczciwości od 

ważnych osób w swoim życiu, Twoi pracownicy mogą się tego nauczyć od Ciebie. Twoje myśli, uczucia 

i działania muszą być zgodne w każdym aspekcie twojego życia. Jeśli nie dopasowujesz swoich działań 

lub zachowań do swoich wartości, postrzegasz swoich pracowników jako niewiarygodnych. Każde 

doświadczenie, w którym okazujesz lub praktykujesz uczciwość, zwiększa prawdopodobieństwo 

kontynuacji tego wzorca. Twoja moralność i wartości znajdują się w płacie czołowym zdrowego mózgu. 

Oceniasz siebie i innych w tym obszarze mózgu. Wiesz, kiedy masz zamiar zrobić coś złego, a uczucia 

związane z tą wiedzą powstrzymują Cię przed zrobieniem tego. Widzisz konsekwencje takich działań i 

wiesz, że mogą one sprawić, że poczujesz się okropnie, więc wybierasz główną drogę. Ze względu na 

nieuczciwość liderów tworzących wiadomości, zaufanie do przywództwa jest bardzo trudne dla 

pracowników i klientów. Jeden Enron utrudnia wielu liderom przewodzenie - a efekt nieufności 

utrzymuje się latami. Prowadź swoją firmę jako doskonały wzór do naśladowania i zawsze, gdy 

korporacje ujawnione jako oszuści, pokaż pracownikom w jeszcze inny sposób uczciwość swojej firmy. 

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej 

Poświęcimy całą sekcję omówieniu inteligencji emocjonalnej, ale ten temat również zasługuje na 

wspomnienie, ponieważ zrozumienie siebie i innych jest kluczem do przywództwa. Radzenie sobie z 

emocjami pracowników i klientów jest zwykle uważane za umiejętność miękką - taką, która 

bezpośrednio odnosi się do uczuć ludzi, a nie do biznesu. Ale liderzy XXI wieku muszą używać czegoś 

więcej niż tylko swoich zdolności poznawczych, muszą być w stanie przewodzić innym, używając swoich 

emocji i kompetencji inteligencji emocjonalnej. Liderzy są pod ogromną presją. Ciśnienie powoduje, że 

mózg działa na niższym, bardziej instynktownym i refleksyjnym poziomie. Zaczynają się pojawiać stare 

nawyki i wzorce, a stres i frustracja rozprzestrzeniają się po całej organizacji. Możesz zacząć wrzeć lub 

mikrozarządzać, aby uzyskać kontrolę. Pewien bardzo mądry (i bardzo odważny) członek mojego 

zespołu powiedział mi: „Co wymyka się spod kontroli w twoim życiu, co próbujesz kontrolować moje?” 

Miała rację z tym pytaniem. Zmusiło mnie to do zatrzymania się i refleksji. Z czasem odkryłem, gdzie są 

moje problemy i zacząłem je naprawiać, zamiast próbować naprawiać jej pracę (co wcale jej nie 

potrzebowało). Jesteś bombardowany informacjami, prośbami, odmowami i problemami 24/7. 

Zrozumienie swoich reakcji emocjonalnych pomaga radzić sobie z wyzwaniami, przed którymi stajesz, 



a branie pod uwagę emocji innych sprawia, że jesteś liderem o potężnym wpływie. W kontaktach z 

innymi potrzebujesz czegoś więcej niż racjonalnego mózgu. Twoje przeczucia podpowiadają Ci, czy 

dokonujesz właściwych wyborów i podążasz właściwą drogą. Uznanie zarówno swoich racjonalnych 

myśli, jak i swoich uczuć jest częścią bycia przywódcą inteligentnym emocjonalnie. 

Spacer po spacerze 

Uczciwość sprowadza się do powiedzenia: „Spaceruj, a nie tylko gadaj”. Uczciwi ludzie chcą pracować, 

być blisko i naśladować uczciwych ludzi. Gandhi słynął ze swojej uczciwości. Jak głosi jedna z historii, 

matka przebyła wiele mil, aby zabrać syna na spotkanie lidera. Poprosiła Gandhiego, aby powiedział jej 

synowi, żeby przestał jeść cukier, ponieważ nie jest to dobre dla jego zdrowia i zgniją mu zęby. Gandhi 

wysłuchał jej prośby i powiedział, żeby wróciła za miesiąc. Rozczarowana i zła kobieta zabrała syna i 

wyszła, ale wróciła miesiąc później. Kiedy chłopiec zbliżył się do przywódcy, Gandhi wziął go za ręce i 

powiedział: „Nie jedz cukru. To jest złe dla twojego zdrowia." Matka spojrzała na Gandhiego i zapytała, 

dlaczego nie ostrzegł chłopca podczas ich pierwszej wizyty. Gandhi spojrzał na nią i powiedział: 

„Ponieważ, mamo,  sam zjadałem dużo cukru”. 

Porównanie skutecznego i nieefektywnego przywództwa 

Cechy przywództwa, o których mówiłem wcześniej, są niezaprzeczalnie ważne. Ale wielu z was ma - 

lub chciałoby mieć - inne cechy, które decydują o wspaniałych cechach przywódczych. Chcę być jak 

Mike. Nie, nie Jordan. Mike Mercer był moim pierwszym prawdziwym liderem. Nie potrafił 

mikrozarządzać. Inspirował. Wykorzystując humor, kreatywność, nadzieję, poczucie dobra i zła oraz 

swoją moc w pozytywny sposób, Mike stworzył zespół, którego nie można było powstrzymać. Po tym 

przykładzie dobrego przywództwa, oto przykład jego przeciwieństwa. Nazwę go John. John wszystkim 

zarządzał. Dzierżył swoją moc, kiedy tylko było to możliwe. Początkowo rozwój zawodowy ograniczał 

do minimum. Kiedy nadeszła desperacja, rzucił w nas rozwój zawodowy. Żadnego wyboru, żadnego 

wkładu, żadnego sposobu. John to coś, co nazywam „Co ostatnio dla mnie zrobiłeś?” szef. Spraw, by 

wyglądał dobrze lub zwiększ jego wyniki, a będziesz jego ulubionym pracownikiem. Ale zepsuj coś lub 

pozostań za kulisami, a otrzymasz niewiele pozytywnej odpowiedzi lub uznania. A potem jest Lucy 

Goosey. Oto lider, który ma potencjał. Nie zarządza mikrozarządzaniem, ale nie ma też umiejętności 

organizacyjnych. Leć obok siedzenia jej spodni Lucy. Zwołuje spotkania w ostatniej chwili i zwykle 

odwołuje zaplanowane spotkania. Lucy często wychodzi wcześnie lub może przyjść późno. Dopóki 

znasz swoją pracę, nic ci nie jest - chyba że ona cię nie lubi. Ona jest zbyt miła, by zwalniać ludzi, więc 

Lucy ignoruje lub w jakiś sposób źle traktuje swoich pracowników, dopóki nie mają dość i nie rezygnują. 

Umiejętności podejmowania decyzji Lucy prawie nie istnieją. Pozwala swojemu niezdecydowaniu 

podjąć decyzję. Ups! Za późno na składanie ofert na ten projekt! No cóż, nadejdzie inny. Jakim liderem 

chcesz być? Przyjrzyj się bliżej cechom Mike'a, Johna i Lucy poniżej. Najwyraźniej Mike jest najlepszym 

liderem. Jeśli masz jakieś cechy któregokolwiek z dwóch pozostałych „liderów”, możesz zechcieć 

ponownie ocenić swoje działania, a także motywy zostania liderem. 

Porównanie cech przywódczych 

Mike: John: Lucy 

Szczery: Nieuczciwy: Kto wiedział? 

Humorystyczny: Wredny: Śmiech 

Wysokie oczekiwania: Ukryte oczekiwania : Niskie 

Wysoka inteligencja emocjonalna: Niska inteligencja emocjonalna: Umiarkowana 



Jasna wizja: Ścisła konkurencja: Nieważne 

Jasna komunikacja: Niejasna: Mało lub żadna 

Dobry decydent: Podejmuje decyzje w oparciu o swoje potrzeby: Pryszczące 

Zna pracowników: Zna pracowników według umiejętności: Niewiele 

Potencjalni klienci: Mikrozarządzanie: Bez wyprzedzania lub zarządzanie 

Zachęcanie do sukcesu poprzez przywództwo 

Sukces lidera zależy od sukcesu jego pracowników. Wydobywanie z innych tego, co najlepsze, jest tym, 

co robią dobrze prosperujący liderzy. W tej sekcji przedstawiam kilka sposobów, dzięki którym możesz 

pomóc innym odnieść sukces. 

Wyobraź sobie możliwości pracowników 

Twoje zyski to uzyskanie oczekiwanych wyników. Twoi pracownicy pomogą Ci się tam dostać. 

Wykorzystanie największych atrybutów lub talentów każdej osoby ma sens i wielu przywódców 

właśnie to robi. Nie poprzestawaj na tym. Pozwól im się rozciągnąć i pracować nad swoimi słabościami. 

Gdzie zaczynasz? Oto punkty wyjścia: 

✓ Spójrz. Obserwuj swoich pracowników, jak wykonują swoje obowiązki. Śledź, jak wchodzą w 

interakcje, z jaką szybkością pracują i w czym wydają się bardzo dobrzy. 

✓ Poświęć trochę czasu. Omów z każdym pracownikiem swoje mocne strony. Następnie omów, co ty 

i oni postrzegacie jako słabość. Dowiedz się, jak bardzo są zainteresowani pracą w obszarach, w których 

są mniej biegli. 

✓ Zaoferuj pomoc. Wyślij ich na szkolenia w obszarach słabości, jeśli uważasz, że budowanie określonej 

umiejętności jest ważne. 

✓ Wypróbuj. Daj im szansę na zbudowanie tych słabych punktów. Daj im znać, że nie oczekujesz 

doskonałości. Porażka rozczarowuje, ale uczysz się na próbach i błędach. 

Poinformuj swoich pracowników, jaką wartość mają dla firmy. Jeśli podzielają Twoją wizję, przyznaj, że 

mogą być bardziej wartościowi, jeśli ich słabości zamieniają się w mocne strony. 

Przekaż przydatne opinie 

Niezależnie od tego, czy masz jednego pracownika, czy tysiące, pozostanie w kontakcie dzięki 

przydatnym informacjom zwrotnym jest nie tylko możliwe, ale także kluczowe. Nawet jeśli dopiero 

zaczynasz przygodę z grą cyfrową, połączenie ze swoimi pracownikami jest cenne; brak połączenia jest 

stratą czasu i potencjalnej interakcji. 

Spotkania osobiste nie zawsze są odpowiednie lub łatwe do zaplanowania. Oczywiście Twoi 

bezpośredni podwładni mogą przekazywać informacje zwrotne wielu Twoim pracownikom, a inni 

liderzy również mogą to robić. Ale jak możesz dotrzeć do nich wszystkich? Skąd mogą wiedzieć, że 

oglądasz, wspierasz i że ci zależy? Pamiętaj, że udzielanie informacji zwrotnej to jeden z 

najważniejszych atrybutów lidera. Znajdź sposoby przekazywania informacji zwrotnej indywidualnie i 

całej organizacji. Wypróbuj następujące rozwiązania: 



✓ Biuletyn online: publikuj cotygodniowy lub dwumiesięczny biuletyn zawierający informacje o 

ostatnich postępach, osiągniętych celach, osobistych zwycięstwach oraz nowych projektach lub 

klientach. 

✓ Twitter: Tweetuj pracowników, gdy dzieje się coś nowego, wydarzyło się coś dobrego lub ma się 

wydarzyć. Przyjrzyj się korzystaniu z usługi Yammer, która jest narzędziem komunikacyjnym, takim jak 

Twitter, ale zapewnia bezpieczeństwo, tak aby mogli z niego korzystać tylko pracownicy z firmowym 

adresem e-mail. 

✓ Wideokonferencje: Dzięki wideokonferencjom duża organizacja jest mniejsza. Internet umożliwia 

bezpośredni kontakt z pracownikami w Twoim budynku lub na drugim końcu świata. 

Mentor i coach 

Program mentoringu lub coachingu może być tym, czego potrzebuje Twoja organizacja. Pomoc nowym 

pracownikom w dostosowaniu się do nowego otoczenia to tylko jeden z aspektów mentoringu. Duże 

korporacje, takie jak Microsoft, korzystają z programów mentorskich, aby utrzymać wysoko wydajnych 

pracowników i przygotować niektórych na stanowiska kierownicze. Sportowcy wyczynowi korzystają z 

trenerów w taki sam sposób, w jaki korzystają z nich firmy: do zachęcania, motywowania, nauczania i 

utrzymywania sukcesu. Upewnij się, że Twoja firma jest w stanie obsłużyć program coachingowy, 

zanim przejdziesz dalej. Czas jest właściwy, jeśli 

✓ Ty i Twoi pracownicy macie czas na spotkanie. 

✓ Kilku pracowników jest zainteresowanych posiadaniem lub byciem mentorem. 

✓ Klimat w biurze jest zdrowy, a biznes idzie na tyle dobrze, że ten program nie będzie obciążeniem. 

(Nie chcesz zwalniać kogoś w środku tego programu!) 

Zanim połączysz mentorów i podopiecznych, musisz ustalić jasne cele. Oto możliwe cele programu: 

✓ Upewnij się, że masz odpowiednią osobę na właściwym miejscu 

✓ Pomoc nowym pracownikom w dostosowaniu się do środowiska pracy 

✓ Zachęcanie do ról przywódczych 

✓ Wzmacnianie mocnych stron, wspomaganie słabości 

✓ Modelowanie akceptowalnych nawyków pracy 

✓ Wyjaśnienie oczekiwań w pracy 

✓ Praca zespołowa 

Skuteczny program mentoringu zależy od tworzenia produktywnych dopasowań między 

pracownikami. Podobnie jak Yenta, matchmaker w Skrzypku na dachu często miał problemy ze 

znalezieniem idealnych dopasowań, więc stworzenie zespołu mentora / podopiecznego, który działa, 

może być dla ciebie wyzwaniem. Weź pod uwagę następujące rodzaje kompatybilności: 

✓ Dopasuj pracowników początkujących i weteranów. Weteran może być w stanie podzielić się 

informacjami o stanowisku, środowisku i udanym podejściu do pracy. 



✓ Sparuj pracownika, który ma określoną słabość, z pracownikiem silnym w tej dziedzinie. Jeśli 

pracownik jest zainteresowany rozwojem swojej słabości, inny pracownik może przedstawić mocne 

strony i wyjaśnić, jak poprawić. 

✓ Porównaj cele zawodowe i dopasuj te z tymi samymi celami. Pracownicy, którzy cenią ten sam cel, 

mogą mieć wiele innych cech wspólnych. 

✓ Dopasuj pracowników, którzy mają wspólne zainteresowania. Rozwijanie relacji w pracy jest 

łatwiejsze, gdy istnieje wspólna płaszczyzna. 

✓ Paruj pracowników w pary zgodnie z rodzajem informacji, z którymi się dzielą. (Rozdział 7 

przedstawia w zarysie inteligencje wielorakie). Osoby o tej samej sile inteligencji mogą podobnie 

podejść do problemów i być w stanie dzielić się pomysłami w formacie łatwym do zrozumienia dla 

innych. 

Jedna korporacja wykorzystała metodę szybkiego randkowania, aby dopasować mentorów i 

podopiecznych. Każdy podopieczny spędził dziesięć minut na rozmowie z mentorem, po czym 

zadzwonił dzwonek i podopieczni przeszli do następnego mentora. Grupa faktycznie pomyślała, że to 

całkiem zabawne i uwolniło wiele napięcia. Po zakończeniu wszystkich „randek” pracownicy i mentorzy 

poprosili o wybranie trzech osób, z którymi czuli, że mogą pracować. W wielu przypadkach selekcje 

były zgodne i program się rozpoczynał. Nieliczni, którzy nie mieli dokładnych dopasowań, spróbowali 

jeszcze kilku „randek” i ostatecznie wszyscy zostali partnerami. Po dopasowaniu pary mentor / 

podopieczny mogą spędzać czas razem w nieformalnych okolicznościach, takich jak lunch lub randki 

przy kawie, lub możesz zorganizować spotkania mentorskie, na których wszystkie pary spotykają się, 

aby dzielić się doświadczeniami, budować relacje i ulepszać program poprzez sugestie i komentarze. 

Coaching lub mentoring nie działają bez jasnych oczekiwań wobec wszystkich interesariuszy. Ktoś może 

być wspaniały w swojej pracy, ale nie może dokładnie wyjaśnić komuś, co robi. Twoi trenerzy lub 

mentorzy mogą wymagać własnego coachingu! Musisz mieć pewność, że Twoi trenerzy są 

przygotowani do prowadzenia coachingu. Przede wszystkim Twoi trenerzy lub mentorzy muszą mieć 

emocjonalną samokontrolę i empatię. Ich zadaniem jest budowanie relacji z potencjalnie 

wartościowym członkiem Twojego zespołu - kimś, kto pewnego dnia może być liderem w Twojej 

organizacji. 

Dzielenie się swoją wizją 

Czasami patrzysz na swoją firmę jako całość - z szerszej perspektywy. Twoja prawa półkula dominuje 

nad Twoimi myślami, a biznes staje się żywym, oddychającym organizmem. Wszystkie części 

współpracują ze sobą, tworząc całość - aby spełnić wymagania Twojej wizji, Twojego marzenia. Innym 

razem możesz zobaczyć to, co widzi twoja lewa półkula: szczegóły. Poszczególne koła zębate w kole. 

Kiedy widzisz te elementy i części, możesz zobaczyć każdego pracownika i każdy opis stanowiska, który 

tworzy wnętrzności firmy. Pracownicy zwykle koncentrują się na wizji lewej półkuli: utknęli w swoich 

indywidualnych kabinach, sekcjach lub zespołach, które nie widzą, gdzie ich część pasuje do całości. 

Często każdy z nas jest tak pochłonięty niuansami naszej własnej odpowiedzialności, że trudno jest 

wyjść poza to. Kiedy pracownicy grzęzną w szczegółach, Twoim zadaniem jest przywrócenie im pełnego 

obrazu. Twoja wizja może zawierać słowa, ale musi inspirować poprzez historię, metaforę, a nawet 

piosenkę, i musi być wiarygodna i osiągalna dla interesariuszy, z którymi się nią dzielisz. Zaczynasz od 

przyszłości. Gdzie chcesz iść? Jak długo zajmie Ci dotarcie tam? Nie musisz jeszcze opisywać, jak się tam 

dostać. W rzeczywistości osoby, z którymi dzielisz swoją wizję, mogą mieć duży udział w projektowaniu 

procesu. Spójrz na wizję firmy Microsoft. Wcześniej był to „komputer PC na każdym biurku iw każdym 

domu”. Ale deklaracje misji i deklaracje wizji zmieniają się z biegiem czasu. Dziś ich oświadczenie brzmi: 



„pomagać ludziom i firmom na całym świecie osiągają pełny potencjał ”. Ich ostatnie oświadczenie jest 

nieco bardziej abstrakcyjna niż ich pierwotna wizja. Możesz wizualizować komputer na każdym biurku, 

ale uzyskanie konkretnego obrazu potencjału jest nieco trudniejsze. Jednak oba stwierdzenia są 

inspirujące i emocjonalne. Dlatego łatwiej się po nich dostać. Organizując swoją wizję, zadaj ważne 

pytania: 

✓ Kto to zrobi? 

✓ Co zamierzasz zrobić? 

✓ Gdzie to się stanie? 

✓ Kiedy będzie miało miejsce działanie? 

Wygląda na to, że napiszesz artykuł w gazecie, ale są to pytania, na które należy odpowiedzieć w wizji. 

Zapisz instrukcje na potrzeby swojej misji. Interesariusze, z którymi dzielisz się swoją wizją, mogą być 

pomocni w tworzeniu i usprawnianiu Twojej misji. Prawdopodobnie jedno z najbardziej emocjonalnych 

i dynamicznych stwierdzeń dotyczących wizji pochodzi ze słynnego przemówienia Martina Luthera 

Kinga Jr. I have a dream. Jego wizja była łatwa do wyobrażenia i noszenia w pamięci za pomocą 

stwierdzeń typu: „Mam sen, który pewnego dnia na czerwonych wzgórzach Georgii synowie byłych 

niewolników i synowie byłych właścicieli niewolników będą mogli zasiąść razem przy stole braterstwa 

”. I jego powtórzenie stwierdzenia „Mam marzenie” głosem, który zawierał pewność siebie, pasję i 

współczucie, ułatwił zapamiętanie. Jakie jest Twoje marzenie? Jako lider musisz podzielić się swoją 

wizją. King mógł podzielić się swoimi stwierdzeniami z czystym faktem i bez emocji, ale wynik po prostu 

nie byłby taki sam. Jeśli pasjonuje Cię wizja przywództwa, podziel się nią z każdym pracownikiem, 

każdym interesariuszem i każdym, kto będzie słuchał. Spraw, by był widoczny w całej organizacji, 

biurach i budynku: 

✓ Umieść go na górze lub na dole każdego e-maila lub notatki. 

✓ Zawieś oprawioną kopię w recepcji. 

✓ Umieść go w każdej kabinie lub biurze. 

✓ Umieść to na swoim papierze firmowym. 

✓ Uczyń go częścią swojego logo. 

✓ Heck, powiesić tego frajera w toaletach. 



Łączenie przywództwa i mózgu 

W tym rozdziale 

Nie tak dawno temu liderzy zostali wybrani ze względu na ich IQ, ocenę średnie i ogólna znajomość 

biznesu. Ale te czasy są  dawno minione. Wielu przewodniczących rady było zaskoczonych, gdy okazało 

się, że wzorowy uczeń o wysokim ilorazie inteligencji nie do końca radził sobie z tym. Typowy wówczas 

lider (którego dziś można spotkać w wielu korporacjach) był raczej przedsiębiorcą niż człowiekiem. 

Kiedy psychologowie i neuronaukowcy zaczęli przyglądać się mózgowi, zakres obowiązków lidera 

zaczął się zmieniać. W dzisiejszych firmach odnoszących sukcesy liderzy robią coś więcej niż tylko 

używanie głowy; używają swoich mózgów. Ciężko pracowały umiejętności poznawcze, które pomogły 

im zapamiętać prawo gospodarcze i wiedzę techniczną. Ale brakowało im umiejętności 

interpersonalnych. Możesz stać się silniejszym liderem, rozumiejąc swój własny mózg. Następnie 

możesz wykorzystać te informacje do kierowania swoją rolą przywódczą i całą swoją organizacją. 

Możesz zaoferować pracownikom stymulujące możliwości lub utrzymać ich w rutynie. Masz moc. Tu 

dowiesz się o mózgu idealnego przywódcy, o tym, jak pracować z różnymi mózgami i jak przyciągnąć 

najlepsze mózgi. Wielcy liderzy wykorzystują pełny potencjał tych, którym przewodzą, pracując z 

mózgiem, a nie przeciwko niemu. 

Spojrzenie na mózg idealnego przywódcy 

Świetni przywódcy mają dobre głowy na ramionach. Dzisiejszy skuteczny przywódca ma możliwość 

solidnego zrozumienia, jak działa mózg i może rozpoznać, skąd pochodzą jego myśli i zachowania. Ten 

przywódca wpływa na to, jak działa jego własny mózg, poprzez uznanie, na co zwraca uwagę, do czego 

zmierza jego mózg emocjonalny i jak dobrze jego mózg myślący, no cóż, myśli! 

Wiem to! Pomyślę o tym! Daj mi minutę! 

Ile razy miałeś to „koniuszek języka”? Znasz tego jednego. Ktoś pyta o imię aktora, który był w tym 

filmie z Nicole Kidman. Byli w Australii i życie było naprawdę ciężkie. Wiesz, prawda? A jednak nie 

możesz o tym myśleć; ani twój przyjaciel. Poprosiłeś swój mózg, aby odzyskał informacje, a on nie 

może. Zwykle jest to przypadek, w którym twoja pamięć robocza jest tak zajęta, że twój mózg nie ma 

czasu ani miejsca na odzyskanie pożądanego smakołyka. Później, gdy twoja pamięć robocza jest mniej 

zajęta, odpowiedź po prostu przychodzi ci do głowy. Możesz też natknąć się na nazwisko tego aktora 

w innym filmie lub artykule, który czytasz. Twój mózg mówi: „Aha! Mam odpowiedź ”. Twój mózg 

zapisuje nazwę, ponieważ zaprogramowałeś swój ZAZ, aby zajął się tą informacją, gdy stanie się 

dostępna. 

Wprowadzanie RAS na bieg 

Siatkowy system aktywujący (RAS) to portal, przez który prawie wszystkie informacje docierają do 

mózgu. (Wyjątkiem są zapachy; trafiają one bezpośrednio do obszaru emocjonalnego twojego mózgu). 

RAS filtruje przychodzące informacje i wpływa na to, na co zwracasz uwagę, jak jesteś podniecony i co 

nie będzie miało dostępu do wszystkich trzech funtów twojego mózgu . Ze względu na przetrwanie 

Twój RAS reaguje na Twoje imię, wszystko, co zagraża Twojemu przetrwaniu, oraz informacje, których 

potrzebujesz natychmiast. Na przykład, jeśli szukasz pliku, który na pewno umieściłeś na swoim biurku, 

RAS ostrzega mózg, aby wyszukał nazwę pliku - Andrews vs. powiedzmy, Illinois - lub skup się na jednym 

słowie w nazwie pliku, które pomoże Ci je znaleźć. 

RAS reaguje również na nowości. Zauważasz coś nowego i innego. Dla celów przywódczych obejmuje 

to wszystko, co nietypowe w codziennych działaniach w Twojej organizacji, zajmowanie się zmianami 

w pracownikach w zakresie produkcji, nastroju i interakcji z innymi. Twój RAS to świetne narzędzie 



przywódcze. To twój wykrywacz radaru. Tak długo, jak nie będziesz grzęznąć w swoich osobistych 

problemach, będzie działać dla Ciebie. Zaprogramuj swoje myśli każdego ranka, wykonując 

następujące czynności: 

✓ Dbaj o swoje osobiste problemy. Jeśli na przykład martwisz się zachowaniem swojego dziecka, 

opracuj plan, jak sobie z tym poradzić. Upewnij się, że Twój plan zawiera odpowiedni czas, w którym 

możesz go wprowadzić w życie. A potem umieść problem na tylnym palniku, dopóki nie będziesz mógł 

z nim działać. 

✓ Przeczytaj swoje długoterminowe cele. Upewnij się, że nadal pasują do Twojej wizji. W razie potrzeby 

zmień, usuń lub dodaj cele. 

✓ Przeczytaj lub utwórz swoje cele krótkoterminowe. Określ oś czasu dla każdego. 

Zmieniaj je zgodnie z aktualnymi potrzebami, trendami i modyfikacjami w Twojej misji lub wizji. 

Upewnij się, że ostatnia lista, na którą spojrzysz, to lista celów krótkoterminowych; Twój RAS pomaga 

Ci o nich pamiętać. Nawet jeśli nie zdajesz sobie sprawy, że myślisz o tych celach, Twój mózg wie, że są 

one ważne i zapisuje wszystko, co może się z nimi wiązać. 

Prowadząc z układem limbicznym 

Najlepsi przywódcy wykorzystują umiejętności inteligencji emocjonalnej. Twój układ limbiczny mieści 

ciało migdałowate, prymitywną strukturę emocjonalną w kształcie migdała, która może kierować 

twoim życiem i organizacją. To, czy będziesz panem swojego mózgu limbicznego, czy jego 

niewolnikiem, to pierwsza decyzja, jaką musisz podjąć jako lider. Jeśli zostaniesz niewolnikiem układu 

limbicznego i emocji, które on generuje, możesz zobaczyć jeden z dwóch scenariuszy. Zaprzeczenie 

limbiczne pojawia się, gdy ty ignorujesz emocje własne i innych, a przepełnienie układu limbicznego 

pojawia się, gdy nie możesz ignorować ani kontrolować żadnych własnych emocji. Tu porównujemy te 

dwa sposoby.  

Porównanie zaprzeczenia i przepełnienia układu limbicznego 

Zaprzeczenie limbiczne: przepełnienie układu limbicznego 

Twoje decyzje są oparte całkowicie na twardych danych bez intuicyjnego wpływu. : Naprawdę nie 

możesz podjąć decyzji; czasami bardzo mocno czujesz, że coś należy zrobić, a przez następną minutę 

wydaje Ci się, że to nie jest dobry pomysł. 

Pozdrawiasz pracowników szorstkim powitaniem i / lub pytaniami związanymi z ich pracą, klientami 

lub twardymi danymi: Twoje spotkania z liderami zespołu przejmuje ten, kto mówi najgłośniej i ma 

dużo do powiedzenia. Twoja obecność jest prawie ignorowana. 

Twoje relacje z podwładnymi rozpadają się, ponieważ nie pielęgnujesz relacji ani nie stawiasz ich 

potrzeb ponad swoimi. : Ci, którzy raportują bezpośrednio do Ciebie, nie czekają na spotkanie z Tobą, 

ponieważ zazwyczaj nie podasz żadnych szczegółów. Nie masz pewności, czy podążają we właściwym 

kierunku, więc ciągle zmuszasz ich do zmiany podejścia. 

Twoi klienci albo wolą rozmawiać z jednym z podwładnych niż z tobą, albo klienci znajdują inną firmę 

do prowadzenia interesów, w której mogą znaleźć współczucie i empatię. : Spotkania organizacyjne, w 

których biorą udział wszyscy pracownicy, to żart. Jesteś jak zły nauczyciel w siódmej klasie, który spędza 

cały swój czas próbując przejąć kontrolę. Nikt nie szanuje twojego autorytetu. 



Jesteś twardym pistoletem, który nie dba o uczucia innych i nie może budować nowych relacji. Jeśli 

Twoja firma odnosi sukcesy, obowiązki przywódcze zostały przejęte przez kierowników najwyższego 

szczebla, którzy wydają się dbać o innych. : Spędzasz tak dużo czasu, próbując się zdecydować, że masz 

mało czasu na cokolwiek innego. 

Jeśli zdecydujesz się opanować kompetencje przywódcze - czyli zbudować swoją inteligencję 

emocjonalną - Twoja sytuacja zmieni się dramatycznie. Jako lider, który ma zdolność kontrolowania 

swoich emocji i radzenia sobie z emocjami innych, zaczynasz przewodzić bardziej poprzez zarządzanie 

relacjami, empatię wobec pracowników i wykorzystywanie emocji do kierowania swoimi decyzjami. 

Nazywam to przywództwem limbicznym, ponieważ opiera się na emocjonalnych umiejętnościach 

pewności siebie, emocjonalnego zarządzania sobą, empatii i informacji zwrotnej. Prawdopodobnie 

tworzysz środowisko, w którym pracownicy czują się bezpiecznie, dzieląc się swoimi uczuciami. Kiedy 

opanujesz swoje emocje, zobaczysz wzorce podobne do tych poniżej. 

Korzyści z przywództwa limbicznego 

Mistrz samoświadomości: Mistrz radzenia sobie z innymi 

Twoje decyzje są oparte na informacjach emocjonalnych i poznawczych. : Weź pod uwagę emocjonalne 

potrzeby pracowników, klientów i klientów. 

Wyłączasz się ze spotkań, kiedy twój stan emocjonalny nie pomaga w danej sytuacji : Kiedy emocje są 

silne, dajesz pracownikom możliwość refleksji i wyładowania, aby oni i ty pogodzili się ze swoimi 

uczuciami. 

Jesteś świadomy emocjonalnego zarażenia i chronisz się przed negatywnością. : Wykorzystujesz 

zarażenie emocjonalne, gdy czujesz się pozytywnie, namiętnie i podekscytowany kwestiami 

związanymi z pracą. 

Pracujesz nad swoimi uczuciami w planowaniu i reagowaniu na innych. Osoby, z którymi się 

kontaktujesz, wiedzą, że czujesz, że jesteś troskliwą osobą. : Podczas podejmowania decyzji bierzesz 

pod uwagę uczucia innych osób i przekładasz zrozumienie tych uczuć na swoje reakcje. 

„Idziesz za ciosem”, jeśli chodzi o zmiany w Twojej organizacji oraz między nią a innymi osobami. 

Kontrolujesz i wykorzystujesz swoje uczucia, dzięki czemu jesteś elastyczny. : Pracujesz z innymi, aby 

dostosować się do zmian. Pomagasz innym zrozumieć ich uczucia i zachęcasz ich do zmian i 

elastyczności. 

W układzie limbicznym hipokamp znajduje się obok ciała migdałowatego. Hipokamp pomaga tworzyć 

długoterminowe wspomnienia i reaguje na przychodzące informacje, sprawdzając wzór, który został 

wcześniej zapisany. Szukanie wzoru i nie znajdowanie go jest dla hipokampu zaskoczeniem i wymaga 

zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację. Ze względu na bliskość ciała migdałowatego i hipokampu 

informacje emocjonalne są łatwe do zapamiętania. Kontrolując i wykorzystując swoje emocje, 

stwarzasz również większe możliwości przechowywania w pamięci długotrwałej. Twoje emocje nie 

przeszkadzają. Rzuć monetą emocji, a zobaczysz inne podejście do emocji i pamięci. Dodaj trochę 

emocji do informacji, którymi chcesz się podzielić i które zapamiętałeś, a uzyskasz silniejszą pamięć. 

(Ale uważaj na zbyt wiele emocji, które mogą zaciemnić proces pamięci). 

Promowanie płatów czołowych:  mózgu CEO  

Płaty czołowe są czasami określane jako CEO mózgu. Wszystkie decyzje wykonawcze odbywają się w 

tym obszarze mózgu. Działa najskuteczniej, gdy informacje nie są spychane przez inne struktury. Gdy 

system emocjonalny filtruje napływające informacje, przekazuje je do dyrektora generalnego lub, jeśli 



informacja jest alarmująca, opóźnia przetwarzanie informacji. Blokowanie informacji może oznaczać, 

że Twój mózg jest w trybie przetrwania, a informacje zostaną przesłane do automatycznego, 

refleksyjnego mózgu, gdzie zareagujesz bez racjonalnego myślenia. Płaty czołowe wykonują 

następujące czynności dla liderów: 

✓ Pomóż zidentyfikować cele 

✓ Planuj osiąganie celów 

✓ Zorganizuj czas i siłę roboczą na realizację planu 

✓ Projektuj przyszłe konsekwencje złego wdrożenia 

✓ Projektuj przyszłe wyniki prawidłowej realizacji 

✓ Wymyśl alternatywy 

✓ Włącz kreatywność 

✓ Zapewnij wolność wyobraźni 

✓ Oceniaj i interpretuj dane 

✓ Połącz nowe pomysły z wcześniejszymi doświadczeniami 

✓ Żongluj pomysłami 

✓ Impulsy sterujące 

Jasne światła, wielki błąd: kiedy emocje kradną przedstawienie 

Chuck na własnej skórze dowiaduje się o zakłócaniu emocji. Wysyła do Las Vegas najlepszego technika, 

Justina, na szkolenie dla trenerów w zakresie nowego produktu, który firma Chucka planuje 

wprowadzić. Planuje, że Justin po szkoleniu będzie mógł wrócić do firmy i przekazać swoją wiedzę o 

nowej linii produktów pozostałym pracownikom. Justin nigdy nie był w Las Vegas, więc jest bardzo 

podekscytowany. Przyjeżdża w niedzielę na dwudniowe szkolenie. Tego wieczoru otrzymuje telefon od 

matki, że jego ojciec miał łagodny zawał serca. Zapewnia Justina, że tato ma się dobrze. Siedzi na łóżku 

i żartuje z pielęgniarkami. Chociaż Justin czuje ulgę, że z ojcem wszystko w porządku, nie może przestać 

myśleć o tym, że nie było go tam, żeby się z nim zobaczyć lub wspierać matkę. Kiedy następnego dnia 

rano zaczyna się szkolenie, Justin próbuje skoncentrować się na nowym produkcie, ale wszystko 

przypomina mu jego tatę. Po pierwsze, trener to starszy facet, który łysieje, tak jak jego tata. Justin 

nieustannie skupia się na treningu i wreszcie wkracza w bieg rzeczy. Pod koniec pierwszego dnia 

treningowego czuje, że całkiem dobrze rozumie, co się dzieje. Justin dzwoni i rozmawia z ojcem tego 

wieczoru i czuje się uspokojony. Kiedy rozpoczyna się szkolenie następnego dnia, Justin jest całkowicie 

skupiony i optymistycznie nastawiony do nowego produktu, a po powrocie do domu uczy się, jak 

przeszkolić resztę firmy. W południe dzwoni telefon komórkowy Justina. Jego siostra Julia dzwoni, aby 

powiedzieć mu, że jego tata miał kolejny atak serca. Ten nie jest tak łagodny i lekarze mają zamiar 

wykonać operację na otwartym sercu. Ponieważ Justin wraca do domu później, Julia mówi mu, żeby 

się nie martwił. Zaczną operację dopiero po przybyciu Justina. Przez resztę dnia Justin nie może 

skoncentrować się na żadnym treningu. Może myśleć tylko o swoim tacie. Jest smutny, że nie ma go z 

nim. Próbuje dostać się na wcześniejszy lot i po prostu przerwać szkolenie, ale żadne loty nie są 

dostępne. Więc zostaje na treningu, ale emocje go przytłaczają i chociaż trener wykonuje świetną 

robotę, Justin nie może zmusić się do wchłonięcia żadnej z informacji. Chuck oczywiście współczuje 



problemom Justina, ale wydał dużo pieniędzy na szkolenie, które się nie powiodło. Emocje Justina 

wymknęły się spod kontroli i chociaż próbował je kontrolować, jego strach i troska o ojca były czymś 

więcej, niż mógł znieść. 

Płaty czołowe współpracują z wyspą, strukturą znajdującą się głęboko w mózgu. Ten fragment geografii 

mózgu jest świadomy wszystkich twoich fizycznych reakcji. Innymi słowy, to uczucie w żołądku, kiedy 

wiesz, że powiedziałeś coś, czego nie powinieneś był lub zapomniał o ważnym wydarzeniu, pochodzi z 

wyspy. Insula pomaga zdecydować, czy udać się do lodówki, gdy jesteś głodny. Wiąże się z interakcjami 

społecznymi, poczuciem winy i pożądaniem. Wyspa oddziałuje z płatem czołowym, odpowiadając na 

te odczucia jelitowe. Zdolność twojej wyspy do przełożenia nieświadomych emocji na świadome 

uczucia dostarcza ci informacji, które pomogą ci podjąć decyzję. 

Zajmowanie się swoimi uczuciami pomaga dyrektorowi mózgu w rozwiązywaniu problemów i 

podejmowaniu decyzji. Na przykład, musisz zdecydować, który menedżer powinien przejąć jakieś nowo 

zdobyte terytorium. Hank ma najmniejsze terytorium ze wszystkich menadżerów, ale za każdym 

razem, gdy go rozważasz, znajdujesz powód, by go pominąć. Coś w Hanku cię niepokoi. W 

rzeczywistości irytujesz się, gdy patrzysz na jego nazwisko na liście. Ta irytacja pochodzi z twojej wyspy 

i odnosi się do poprzedniego doświadczenia, w którym Hank zaniedbał kogoś na swoim terytorium, a 

ty musiałeś uspokoić niezadowolonego klienta. Chociaż stało się to dawno temu, wpływa to na to, czy 

dasz Hankowi więcej klientów. 

Aby pomóc Ci podjąć decyzję, łączysz informacje ze swojej wyspy z danymi o swoich menedżerach. 

Decyzja, czy powierzyć Hankowi większy obszar, zależy od twoich uczuć, a także od jego ostatnich 

wyników sprzedaży. Jeśli jego sprzedaż jest niska, kierujesz się uczuciem, aby nie rozszerzać jego 

obszaru sprzedaży; jeśli jednak produkuje, może się okazać, że dasz mu szansę wypróbowania 

większego terytorium. Jeśli jesteś liderem, uwzględnianie swoich uczuć może pomóc Ci w 

podejmowaniu lepszych decyzji. 

Badanie przywódcy z piekła rodem 

 Stara i żartobliwa mądrość radzi, że jeśli nie możesz być dobrym przykładem, powinieneś przynajmniej 

służyć jako straszne ostrzeżenie. W tej sekcji znajdziesz straszne ostrzeżenie - problemy, które mogą 

powstać, gdy mózg przywódcy nie działa dobrze. Wszystko, co mówisz i robisz, jest wynikiem twoich 

emocjonalnych i poznawczych reakcji na obecną sytuację. Brak dbania o mózg może umieścić Cię w 

kategorii przywódczej, której chcesz uniknąć. Nie chcesz zrujnować relacji, które masz. 

Kora przedczołowa w nadbiegu 

Kora przedczołowa ma potrzeby. Odpoczynek jest jednym z nich. Potrzebuje trochę ciszy. Mózg nigdy 

nie jest całkowicie w spoczynku, ale kiedy którykolwiek obszar mózgu jest przepracowany, ważne 

substancje chemiczne w mózgu są wyczerpane. W rezultacie masz problemy ze skupieniem się, 

tworzeniem i kontrolowaniem centrum emocjonalnego w mózgu. Innymi słowy, część kontroli 

impulsów znika, jeśli przepracujesz korę przedczołową. Przepracowanie kory przedczołowej może 

wywołać ogólne wrażenie ,że jest źle. Możesz czuć się niespokojny i niezdolny do skupienia się i 

czynienia dobrych decyzji. W tym stanie stresu niższe poziomy mózgu mogą przejąć kontrolę i 

spowodować powrót do starych nawyków, które są Ci znane. Ta zmiana w mózgu wydaje się być 

mechanizmem obronnym lub próbą przetrwania. Kiedy kora przedczołowa jest przepracowana, 

podejmujesz decyzje bez korzystania z funkcji wykonawczych mózgu. Na przykład, być może 

pracowałeś, aby stać się lepszym słuchaczem, komunikować się jasno i życzliwie, a także brać pod 

uwagę emocje innych podczas podejmowania decyzji. Ale 18-godzinne dni pracy, jedzenie w biegu i 

nieodpowiedni sen odbijają się na twoim ciele i podnoszą poziom stresu. Kiedy projekt się nie 



powiedzie, zapominasz o całym treningu i zaczynasz krzyczeć na swoich podwładnych, odmawiając 

słuchania ich trosk i wyobcowanie wszystkich w firmie. Twoja przeciążona, przepracowana kora 

przedczołowa nie może kontrolować Twoich impulsów, w wyniku czego powracasz do starych, złych 

nawyków. Rzeczywiście zostałeś przywódcą z piekła rodem. Kora przedczołowa bez odpoczynku może 

mieć obsesję na punkcie kontroli, a nawet ukarania. Jeśli zostaniesz liderem, który potrzebuje 

mikrozarządzania, możesz winić za to nadreaktywną korę przedczołową. Zmartwienie i niepokój mogą 

powodować twoje zachowanie. Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi dbania o mózg z 

rozdziału 17. Unieruchomienie kory przedczołowej Niedoczynność kory przedczołowej często prowadzi 

do problemów z koncentracją. Zaburzenie deficytu uwagi prawdopodobnie wynika z niedoczynności 

kory przedczołowej i jej obniżonej zdolności do używania lub dostępu do dopaminy chemicznej, co 

pomaga uspokoić  inne obszary mózgu i umożliwia mózgowi skupienie się na jednej rzeczy naraz. Osoba 

z niedoczynnością kory przedczołowej może zauważyć zmniejszoną zdolność wyrażania siebie lub 

swoich emocji, co może prowadzić do problemów we wszystkich dziedzinach życia. Może to 

spowodować skrócenie czasu koncentracji, odwrócenie uwagi, dezorganizację, słaby osąd i problemy 

z pamięcią krótkotrwałą. Kora przedczołowa, która wykazuje niewielką aktywność, została również 

powiązana z niektórymi formami depresji. 

Jeśli kora przedczołowa nie może dobrze komunikować się z resztą mózgu, przychodzące wiadomości 

są badane tylko na poziomie emocjonalnym. Jeśli właśnie usłyszałeś, że np. Prezes zarządu chce się z 

tobą spotkać i myślisz, że to oznacza, że przegrasz  Twoją pracę, możesz rozwodzić się nad tym 

pomysłem. Gdyby nadarzyła się taka możliwość, kora przedczołowa spojrzałaby na wezwanie na 

spotkanie z wielu logicznych punktów widzenia - być może jesteś rozważany na większe stanowisko lub 

jesteś chwalony za dobrze wykonaną pracę. Ale ponieważ te racjonalne myśli nie są do twojej 

dyspozycji, pozostajesz zakorzeniony w negatywach. 

Trzymać się z przodu, używając głowy 

Jay ma swój mózg powiązany ze swoją pozycją lidera. Jest przedsiębiorcą, właścicielem i kierownikiem 

jest kilka firm. W przedsięwzięciach od alkoholu po sztukę musi po mistrzowsku przewodzić wielu 

rodzajom ludzi. Teraz, po pięćdziesiątce, Jay zaczynał pracę ze swoim RAS na początku każdego dnia 

dawno temu. Jay organizuje swoje życie osobiste i najpierw zajmuje się najważniejszymi ludźmi w 

swoim świecie, swoją rodziną. Każdego ranka w swoim biurze sięga po notesy ze swoimi celami. 

Każdego dnia w każdej ze swoich firm patrzy najpierw na swoje cele długoterminowe, a następnie cele 

krótkoterminowe. Jay rzadko zmienia swoje cele długoterminowe, ale może zmienić swoje cele 

krótkoterminowe w odpowiedzi na sytuację ekonomiczną, produkcję, nowych pracowników i inne 

czynniki, które mogą zmienić jego sposób prowadzenia biznesu. Jay kontynuuje swój dzień z mózgiem 

przygotowanym do tych krótkoterminowych celów. W ciągu dnia spotyka się ze swoimi menadżerami 

- osobiście oraz w formie wideokonferencji. Każde spotkanie rozpoczyna od osobistych rozmów. 

Nadążanie za rodzinami i działaniami jego menedżerów jest dla Jaya priorytetem. Lubi dotrzymywać 

kroku minuty, dlatego jego zalecenia, prośby i pytania uwzględniają stany emocjonalne ludzi, których 

powierzył, aby jego biznes był produktywny i rentowny. Każda z tych konferencji zawiera omówienie 

problemów i kolejnych kroków. Jay wie, że potrzebuje swoich ludzi do planowania przyszłości i 

rozwiązywania problemów. Upewnia się, że bierze pod uwagę wszystkie sugestie swoich podwładnych; 

mogą swobodnie dzielić się wszelkimi problemami i obawami oraz nie zgadzać się z Jayem bez 

poczucia, że ich praca jest zagrożona. Jay pojawia się fizycznie w każdej witrynie co miesiąc. Jako 

dyrektor generalny Jay używa CEO swojego mózgu - jego płatów czołowych. Wyszkolił swój mózg, aby 

był świadomy tego, co jest ważne, aby jego biznes działał sprawnie. Jest świadomy swoich własnych 

uczuć oraz uczuć swoich pracowników i wykorzystuje te informacje do tworzenia i utrzymywania 

dobrych relacji. Dzięki zdolności mózgu do wykonywania zadań i kontrolowania emocji, z łatwością 



wykorzystuje funkcje wykonawcze swojego mózgu. Koncentruje się na przyszłości, osiąga swoje cele i 

sprawia, że pracownicy są zadowoleni. 

Osoba z niedoczynnością kory przedczołowej może zachowywać się niedojrzale. Kiedy funkcje 

wykonawcze nie są aktywnie zaangażowane w podejmowanie decyzji, często skutkuje to złym osądem. 

Ten lider może mieć problemy z molestowaniem seksualnym, ponieważ zachowuje się lub mówi 

niewłaściwie, a nawet może oszukiwać przy umowie biznesowej. Aby utrzymać aktywność kory 

przedczołowej, rób interesujące i ekscytujące rzeczy w swoim życiu i pracy. Jeśli stwierdzisz, że nie 

jesteś skoncentrowany lub czujesz się przygnębiony, wybierz część swojej pracy, która naprawdę Ci się 

podoba i skoncentruj się tylko na tym przez chwilę. Niech inni, na przykład członkowie Twojego zespołu 

seniorów, zajmą się bardziej przyziemną pracą, dopóki nie poczujesz się lepiej i nie zmieni się Twoje 

zachowanie. 

Gage in a rage: Opowieść o uszkodzeniu płata przedczołowego „Gage in a rage” brzmi jak książka Dr. 

Seussa, ale odnosi się do historii Phineasa Gage'a, którego uszkodzenie płata przedczołowego zmieniło 

jego osobowość i jego zdolność do przewodzenia. Fineasz był pracownikiem kolei w Vermont. Był 

brygadzistą grupy, która używała materiałów wybuchowych do usuwania gruzu, aby można było 

położyć tor. Współpracownicy opisywali go jako sympatycznego człowieka, który dobrze 

współpracował z rówieśnikami i wykonał świetną robotę nadzorując prace, które były tak ważne dla 

kolei. Jednak pewnego dnia w 1848 roku Gage uległ strasznemu wypadkowi. Niezamierzony podmuch 

wyrzucił żelazny pręt przez lewą kość policzkową Gage'a i na środek jego czoła. O dziwo, Gage wstał po 

wybuchu i odezwał się do swoich pracowników, którzy natychmiast załadowali go na wózek i zabrali 

do lekarza. Po kilku miesiącach rekonwalescencji Fineasz wrócił do pracy. Jego osobowość zmieniła się 

jednak dramatycznie. Od popularnego brygadzisty z głową (gra słów nie przeznaczona) do biznesu, 

dobrym przyjacielem i miłą postacią, Gage stał się nieprzyjemny, uparty, kapryśny i bluźnierczy. Robił 

nieodpowiednie uwagi i gesty seksualne. Został zwolniony, a ostatecznie zostawiła go żona. Żył kolejne 

12 lat. Kilkadziesiąt lat później jego ciało zostało ekshumowane, gdy lekarze zdali sobie sprawę, że jego 

historia zawiera cenne informacje o mózgu i osobowości. Uszkodzenia jego płatów czołowych zmieniły 

go i jego zdolność radzenia sobie z emocjami i emocjami innych, a to z pewnością zaszkodziło jego 

zdolności przywódczej. 

Wadliwy termostat emocjonalny 

Dobry lider regularnie mierzy temperaturę emocjonalną organizacji. Ale czasami liderzy nie mają 

pojęcia: mogą mieć termostaty, które nie działają lub nawet nie wiedzą, że istnieje termostat! 

Przywódca z piekła rodem może pozwolić swoim emocjom kierować organizacją i lekceważyć uczucia 

innych, lub może mieć błędne połączenie między mózgiem emocjonalnym a mózgiem logicznym, co 

powoduje, że prowadzi biznes w nieczuły, po prostu logiczny sposób. Jeśli nie możesz zmierzyć własnej 

temperatury emocjonalnej, będziesz miał problem z określeniem, czy w pracy robi się gorąco. Jeśli 

termostat lidera jest uszkodzony, możesz doświadczyć następujących rzeczy: 

✓ Zmiany nastroju 

✓ Negatywność 

✓ Brak szacunku dla innych 

✓ Postawa „zwycięstwo jest wszystkim” 

Brak dzielenia się lub okazywania dobrych wartości 

✓ Branie rzeczy do siebie 



✓ Niezdolność do uznania uczuć innych 

Aby wyregulować termostat emocjonalny, wypróbuj następujące rozwiązania: 

✓ Zachowaj czujność. Obserwuj swoje uczucia, gdy się zbliżają, ale niekoniecznie reaguj na nie. 

✓ Zwróć uwagę na odpowiedzi pracowników i klientów. 

✓ Poświęć czas na słuchanie innych, bez względu na to, jak trudne się to wydaje. 

✓ Ćwiczenia. 

✓ Spożywaj pokarmy wysokobiałkowe, aby zwiększyć liczbę neuroprzekaźników, takich jak serotonina. 

Centrum emocjonalne mózgu ma o wiele więcej dróg prowadzących do kory przedczołowej niż kora 

przedczołowa do centrum emocjonalnego, co oznacza, że czujesz się szybciej niż myślisz. Mózg 

wykonawczy wyewoluował z mózgu emocjonalnego, a mózg emocjonalny ma chronić Cię przed 

niebezpieczeństwem. Lwy, tygrysy i niedźwiedzie nauczyły ciało migdałowate reagowania bieganiem, 

ale niesprawiedliwość jest dziś bardziej prawdopodobnym zagrożeniem, a nasz prymitywny mózg 

potrzebuje władzy wykonawczej, która rozważa takie sytuacje, jak uczciwość lub zazdrość lub wiele 

innych sytuacji, z którymi borykają się dziś przywódcy. 

Na zewnątrz zwojów podstawy 

Zwoje podstawy to kilka struktur zlokalizowanych głęboko w mózgu. Wciąż badane zwoje podstawy są 

odpowiedzialne za pomoc w wykonywaniu prostych procedur. W kontakcie z korą przedczołową jądra 

podstawy mogą pomóc w zmianie, przechowując nowe wiadomości, które mogą stać się nowymi 

nawykami. To wszystko dobrze i dobrze. Ale czasami wydaje się, że jądra podstawy mózgu mają własny 

umysł. Ponieważ jądra podstawy przechowują nasze przyzwyczajenia i nawyki są trudne do złamania, 

możesz przestrzegać starych nawyków przywódczych, szczególnie w okresach stresu. To, co działało w 

przeszłości, niekoniecznie sprawdza się dzisiaj. A jeśli wyszedłeś ze swojego sposobu na zapewnienie 

bezpieczeństwa, ochrony i przewidywalności pracownikom, zaskakująca zmiana może spowodować 

niepokój i utratę produktywności. Najbardziej obiecującym sposobem uniknięcia powrotu do starych 

nawyków jest upewnienie się, że nowe nawyki są odpowiednio zakorzenione w mózgu - praktyka, 

praktyka i jeszcze raz praktyka. Jeśli rozumiesz, dlaczego nowe przyzwyczajenia są pomocne, i czujesz, 

jak ważne jest stworzenie dobrej atmosfery, istnieje większe prawdopodobieństwo, że się zmienisz. 

Spełnianie potrzeb mózgu 

Wcześniej, szczegółowo opisujemy kilka wymagań mózgu - podstawy, których mózg potrzebuje we 

wszystkich środowiskach. Jako lider, w jaki sposób zachęcasz pracowników do zaspokajania tych 

potrzeb we własnym mózgu? Musisz wiedzieć, co sprawia, że te mózgi wstają rano i chcą przyjść do 

pracy dla Ciebie. Poniższe sekcje przedstawiają kilka sposobów, w jakie możesz to osiągnąć. 

Przewidywalność 

Ponieważ wszystkie informacje docierają do mózgu przez pień mózgu, a pień mózgu odpowiada za 

przetrwanie, pracownicy muszą czuć się bezpieczni fizycznie i emocjonalnie. Zapewnienie im 

przewidywalności pomaga im sprostać tej potrzebie. Przewidywalna atmosfera i harmonogram 

pomagają mózgowi się zrelaksować i swobodnie korzystać z myślenia na wyższym poziomie, aby 

wykonać zadanie. Wiedza o tym, co musisz zrobić, uwalnia pamięć roboczą dla wyobraźni i 

kreatywności. Aby stworzyć przewidywalne środowisko pracy, potrzebujesz umiejętności 



organizacyjnych i planowania. Podwładni muszą znać plan lub program. Muszą znać Twoją wizję i cel 

organizacji. Potrzebują wyraźnych celów. 

Wyzwanie 

Mózgi eksplorują, testują i rzucają wyzwanie. Mózgi dorosłych mogą się zmieniać i rozwijać oraz 

tworzyć nowe połączenia. Mózg rodzi się z chęcią uczenia się. Zapewniając pracownikom wymagające 

doświadczenia, pomagasz im zachować aktywność i młodość ich mózgów. Jak wyzwanie ma się do 

przewidywalności? Właściwie bardzo dobrze. Kiedy mózg może liczyć na strukturę swojego 

środowiska, jest gotowy na wyzwania. Upewnij się, że każde wyzwanie, które rzucisz, jest odpowiednie 

dla doświadczenia i wykształcenia pracownika. Na przykład, jeśli wszystko, co John kiedykolwiek zrobił 

dla ciebie, to praca na linii montażowej, nie postawiłbyś go na stanowisku badawczo-rozwojowym. 

Przynajmniej nie bez coachingu. Kluczem jest odpowiednie wyzwanie. Wyzwanie powinno być tylko 

poziom powyżej poziomu komfortu mózgu. Wyprowadzenie kogoś z jej strefy komfortu jest świetne, 

o ile wie, czego się od niej oczekuje i trenuje przez nowe lub bardziej wymagające doświadczenie. 

Możesz stanowić wyzwanie dla swoich pracowników na nieskończone sposoby. Oto jest lista sugestii: 

✓ W małych grupach lub w ich zespołach poproś pracowników, aby wymyślili lepszy sposób na 

wykonanie tego lub innego zadania. 

✓ Poproś pracownika o zatrudnienie innego pracownika wykonującego pracę, która jest nieco inna. 

✓ Poproś pracowników, aby pomyśleli o sposobach usprawnienia swoich obecnych obowiązków. 

✓ Rzuć wyzwanie swoim zespołom, aby zwiększyły produkcję w określonym obszarze w określonym 

czasie, ale spraw, aby było to mało stresujące. 

✓ Rzuć wyzwanie swoim pracownikom, aby pomyśleli o problemie w pracy i znaleźli rozwiązanie. 

✓ Rzuć wyzwanie swoim pracownikom, aby rozmawiali o problemach w pracy i włączali konflikty do 

tych rozmów. 

Dzięki wyzwaniu Twoi pracownicy nabierają energii. Jeśli rzucisz im wyzwanie i wyszkolisz ich, 

możliwości uczenia się mogą pomóc ci je zatrzymać. Mózg woli być wyzwaniem! 

Sprzężenie zwrotne 

Obrazowanie mózgu ujawnia, że obszary związane z motywacją wykazują większą aktywność, gdy ktoś 

uczy się zadania i otrzymuje informacje zwrotne, w porównaniu do innych, którzy nie otrzymują 

informacji zwrotnej, ale uczą się tego samego zadania. Informacje zwrotne zasilają mózg. Tak jak mózg 

potrzebuje krwi, tlenu i składników odżywczych, mózg musi się uczyć i otrzymywać komentarze na 

temat tego, jak sobie radzi. (Rozdział 3 mówi więcej o romansie mózgu z informacją zwrotną). Jako 

lider, który zapewnia pracownikom to, czego potrzebują, kluczowe znaczenie ma wybór sposobu 

przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnych. 

Brak informacji zwrotnej może w rzeczywistości powodować stres w mózgu. Badania wykazały, że 

negatywne sprzężenie zwrotne może być mniej stresujące dla mózgu niż jego brak. Niektórzy z 

dzisiejszych młodych ludzi są zadowoleni z corocznych recenzji. Niektóre z największych firm udzielają 

informacji zwrotnych tylko wtedy, gdy jest to wymagane. Rozmowy z niektórymi pracownikami z tych 

firm pokazują, że nie wydawali się zaniepokojeni. Uważali, że skoro wykonują dobrą robotę, nie ma 

znaczenia, czy regularnie otrzymywali formalną informację zwrotną. Otrzymują jednak wiele 

nieformalnych informacji zwrotnych. „Brak wiadomości to dobra wiadomość”, dlatego pracownicy 

mogą interpretować brak negatywnej opinii jako wiadomość, że dobrze sobie radzą. Notatki, e-maile i 



wiadomości tekstowe nie są dobrym sposobem na przekazywanie i otrzymywanie opinii. Wiadomości 

drukowane lub cyfrowe są łatwo błędnie interpretowane. (Rozdział 15 mówi dalej o komunikacji.) 

Najlepsza jest informacja zwrotna twarzą w twarz. Nakarm mózgi pracowników, wypróbowując 

niektóre z poniższych rozwiązań: 

✓ Bądź konkretny i terminowy. Kiedy dopasujesz wiadomość do zdarzenia i dostarczysz ją na czas, 

informacja dociera do kory przedczołowej, gdzie można wygenerować nowe sposoby załatwiania 

spraw. Zajmij się problemami, gdy się pojawią. Takie postępowanie zapobiega kształtowaniu przez 

pracowników nawyków, które są nieprawidłowe. 

✓ Połącz swoją opinię z celami firmy. Spraw, aby pracownik poczuł, że jej wkład jest ceniony, i wywołaj 

pozytywne emocje dzięki informacjom zwrotnym. 

✓ Skonfiguruj harmonogram dalszych rozmów. 

✓ Prześlij swoją wiadomość na piśmie, a także przekaż ją ustnie. Grafika ma wpływ. 

✓ Opieraj się na mocnych stronach pracowników, udzielając negatywnej opinii. Rozpoczynając od 

mocnych stron, od razu angażujesz korę przedczołową. Jeśli zaczniesz od negatywności, informacja 

może nigdy nie dotrzeć do płata czołowego; może utknąć w prymitywnych obszarach emocjonalnych i 

wprowadzić pracownika w tryb przetrwania. Zawsze dawaj sugestie ulepszeń. 

✓ Informacja zwrotna jest dwukierunkowa. Poproś pracowników o opinie na temat własnych wyników 

i zasad firmy. 

Łączenie sprzężenia zwrotnego i stresu 

W laboratorium biochemicznym trzy zespoły pracowały nad szybszym sposobem określenia jakości 

wody dla mieszkańców małych jezior w stanie środkowo-zachodnim. Gdy zespoły pracowały nad 

projektem przez tydzień, administrator podszedł, aby zobaczyć, jak postępują sprawy. Chodził po 

laboratorium, obserwując pracę każdego zespołu. Zatrzymał się przy stole roboczym Zespołu 1 i 

powiedział im, że wierzy, iż zmierzają we właściwym kierunku i kontynuują dobrą pracę. Drużyna 2 

miała pewne nieporozumienia. Administrator zatrzymał się i powiedział im, że nie są na dobrej drodze. 

Pomyślał, że zespół 2 pracuje nad testem zbyt podobnym do tych, które już mieli i nie skończyłby 

nigdzie, gdyby nie zmienili swojego punktu widzenia. Nie powiedział ani słowa do Drużyny 3. Zatrzymał 

się, spojrzał i wyszedł z pokoju. Gdyby po tej wizycie przetestowano poziom stresu tych trzech 

zespołów, wyniki byłyby bardzo interesujące. Według niektórych badań poziom hormonów stresu w 

Zespole 1 byłby dość niski. Dobre neuroprzekaźniki zostałyby uwolnione w ich mózgach z pozytywnego 

sprzężenia zwrotnego. Poziom stresu zespołu 2 byłby wysoki. W końcu musieli wrócić do deski 

kreślarskiej i znaleźć inne podejście do swojej pracy. Ale poziom stresu zespołu 3 byłby najwyższy ze 

wszystkich. Nie otrzymali żadnej informacji zwrotnej i byli traktowani tak, jakby naprawdę nie istnieli. 

Nikt nie zasługuje na poczucie wymarcia. 

Tworzenie połączenia mózg-mózg 

Zrozumienie, skąd pochodzą Twoi pracownicy - które obszary ich mózgów są aktywne, kiedy się z nimi 

komunikujesz - wzmocni Twoje relacje. To połączenie między mózgami to najlepszy sposób na 

budowanie relacji, wyrażanie empatii i zwiększanie zaufania do Ciebie i Twojej firmy. Kiedy kora 

przedczołowa działa dobrze, możesz używać swojego RAS, mózgu emocjonalnego (ciała 

migdałowatego) oraz umiejętności myślenia i podejmowania decyzji na wyższym poziomie w każdym 

przedsięwzięciu. Mając ten wysoce wydajny mózg przywódczy, możesz połączyć się z innymi mózgami. 

Rozumiesz, czy komunikujesz się z pracownikiem lub klientem, który działa z jej mózgu przetrwania, jej 



mózgu emocjonalnego lub mózgu wykonawczego, a następnie możesz spotkać ją na tym poziomie i 

pomóc jej wykorzystać wyższe poziomy. Wyobraź sobie na przykład, że masz umówione spotkanie z 

pracownikiem, który nie realizuje swojej części celów zespołu. Prawdopodobnie będzie w trybie 

przetrwania. RAS pracownika nie będzie reagować na Twój szczegółowy dialog. Aby zrozumieć jego 

stan umysłu, poświęć trochę czasu na obserwację działań i reakcji, zanim zaczniesz dialog. Możesz 

wyraźnie zobaczyć złość, frustrację, smutek lub strach na jego twarzy. Jego tryb może również 

przejawiać się w jego słowach, tonie i gestach. Ostre ruchy, a nawet przygnębienie mogą oznaczać, że 

znajduje się w trybie przetrwania. Co robisz? W trybie przetrwania wszystko dotyczy „ja” osoby, a nie 

„my” organizacji. Zacznij od wyciągnięcia ręki do tego „ja”. Zamiast zaczynać od faktycznych informacji 

w swoim wykonawczym mózgu, najpierw zapytaj, jak się czuje. Przedstaw problem z jego perspektywy. 

Na przykład „John, jestem pewien, że nie podoba ci się to, że nie osiągasz swoich celów. Co mogę zrobić 

żeby ci pomóc?" Takie podejście usuwa część zagrożenia, które czuje. Potrafi dotrzeć do emocjonalnej 

części swojego mózgu i zacząć mówić ci, jak się czuje. Połączyłeś się z jego mózgiem i już zbliża się do 

funkcji wykonawczych. Po tym, jak wyjaśni, jak się czuje i co według niego powoduje te uczucia, zapytaj 

go, co według niego może z tym zrobić. Teraz rozważasz te uczucia w jego emocjonalnym mózgu. Czuje, 

że go rozumiesz. Pytanie go o sugestie daje dostęp do jego funkcji wykonawczych. Potrafi zbadać, co 

zrobił wcześniej, i stworzyć nową procedurę. Rozluźnienie mózgu emocjonalnego i pozwolenie 

pracownikowi poczuć, że nie jest sam, pozwala mu zaangażować mózg wykonawczy, który zaczyna 

tłumić emocje i logicznie myśleć o sytuacji. Kiedy spotka cię na twoim na poziomie kierowniczym, na 

którym znajdują się rozwiązania problemu, możesz poprowadzić go do dokonywania mądrych 

wyborów i rozwiązania jego i twojego problemu. 

Pomaganie pracownikowi w wyjściu z trybu przetrwania Linda jest właścicielką własnej firmy z branży 

nieruchomości. W sumie pracuje dla niej 50 osób, w tym - 30 pośredników w handlu nieruchomościami 

oraz 20 asystentów i członków personelu pomocniczego. Linda każdego dnia otrzymuje twarde dane 

dotyczące ofert, sprzedaży, wypożyczeń i wyświetleń. Kiedy sprzedaż spada z powodu kryzysu 

ekonomicznego, budowlanego lub szkolnego, rozmawia z każdym ze swoich agentów, aby ustalić, czy 

utknęli w trybie przetrwania. Kiedy Linda podchodzi do Richarda, jednego z jej najlepszych agentów, 

zauważa, że jest zajęty. „Jak leci, Rich?” ona pyta. „W porządku, Linda. Ale jestem naprawdę zajęty - 

mówi, próbując ją odstraszyć. Linda widzi po tonie jego głosu i próbuje jej uniknąć, że Rich jest w trybie 

przetrwania. Nie dokonał żadnej sprzedaży od dwóch miesięcy, jego córka wkrótce wyjeżdża na studia, 

a ostatnio kupił drogi samochód, aby zaimponować swoim klientom. 

„Och, zajmę ci chwilkę” - mówi Linda. „W tym tygodniu miałem kilka telefonów od byłych klientów. 

Myślę, że szukają czegoś w nowych osiedlach na obrzeżach miasta ”. Dzięki temu Rich kieruje swoją 

uwagę na nią, ale jest trochę ostrożny. Linda kontynuuje: „Cóż, nie mam teraz czasu ani energii dla tych 

klientów. Pracuję nad fuzją z Blew Realty i mam pełne ręce roboty. Czy myślisz, że mógłbyś oprowadzić 

tych ludzi po okolicy? ” Bogate uśmiechy i skinienia głową. Linda widzi, że jego poziom stresu obniża 

się, gdy odpoczywa na krześle. „Czy możesz przesłać mi e-mailem ich informacje? Wciśnę je w mój 

harmonogram ”. Ta sprytna przywódczyni wie, że jej najlepszy agent znajduje się w trudnej sytuacji. 

Sprawdzając go i rozpoznając jego reakcję walcz lub uciekaj, zobaczyła, że potrzebuje jej pomocy. 

Oferując mu kilka swoich klientów, zmieniła jego stan emocjonalny. Użyła zdolności planowania i 

empatii swojej kory przedczołowej i układu limbicznego, aby wyprowadzić go z trybu przetrwania. 

Mógł teraz wykorzystać swoje umiejętności emocjonalne i organizacyjne, aby wykonać dobrą robotę 

dla nich obojga. 



Zostań liderem, którym chcesz być 

Więc chcesz być liderem. Albo już jesteś liderem. Czy wiesz, jakiego stylu przywództwa używasz? Być 

może pracowałeś dla liderów o różnych stylach i wiesz, jakim nie chcesz być liderem. Niektórzy liderzy 

znajdują swój styl i trzymają się go bez względu na wszystko, ale różne sytuacje mogą wymagać różnych 

stylów przywództwa. Możesz znaleźć się na pozycji lidera, która wymaga jednego podejścia, ale gdy 

biznes się zmieni lub pojawią się nowi pracownicy, możesz przyjąć inny styl. W tym rozdziale poznasz 

różne style przywództwa. Dołączam narzędzie do oceny Twojego stylu przywództwa i pokazuję, jak 

zmiana stylów może mieć sens dla Ciebie i Twojego mózgu. 

Ugaszanie klasycznych stylów przywództwa 

Najpopularniejsze style przywództwa - autorytarny, demokratyczny i delegacyjny - odnoszą się do 

typów podejmowania decyzji, które zwykle mają miejsce w organizacji. W kolejnych sekcjach znajdziesz 

szczegółowe informacje na temat każdego z tych stylów. 

Autorytatywny 

Przywódcy autorytarni dokładnie wiedzą, czego chcą, kto ma to zrobić i kiedy należy to zakończyć. 

Chociaż ci liderzy nie oferują wiele miejsca na manewry, często wykonują swoją pracę i pokazują swoje 

oczekiwania. Wielu autorytarnych przywódców 

✓ Nie szuka pytań ani komentarzy 

✓ Podejmuje decyzje przy niewielkim lub żadnym wkładzie ze strony pracowników 

✓ Są określani jako apodyktyczni i porównywane do dyktatorów 

Jeśli jesteś liderem małej organizacji, a Twoi pracownicy nie są przeszkoleni i potrzebują dużo 

zarządzania, a także przywództwa, być może będziesz musiał przyjąć ten styl, aby załatwić sprawę. 

Niektórzy pracownicy dobrze się rozwijają pod autorytarnym przywództwem. Pokolenie 

tradycjonalistów (prawdopodobnie najstarsza grupa pracowników, jaką masz), ma niewiele 

problemów z tym stylem przywództwa; pracownicy z tamtych czasów szanują autorytet i nie 

kwestionują decyzji podejmowanych przez szefów, przełożonych, menedżerów czy liderów. Młodsze 

pokolenia, ci pracownicy w wieku około 30 lat lub młodsi, niełatwo okazują szacunek autorytetom, 

dopóki te osoby nie sprawdzą się, dlatego nie radzą sobie dobrze w stylu autorytarnym. Starsi 

pokolenie wyżu demograficznego może polubić ten styl, ale młodsi często wolą większy wkład w 

podejmowanie decyzji. Styl autorytarny może wywołać reakcję stresową w mózgach pracowników. 

Jeśli pracownicy czują, że są stale obserwowani, nie mają zaufania i nie mają kontroli nad swoim 

życiem, w ich mózgach i ciałach mogą krążyć hormony stresu. Chroniczny stres może zakłócać pracę i 

wyższe funkcje poznawcze. W wyniku przewlekłego stresu mogą również wystąpić problemy 

zdrowotne. Pracownik, któremu nie podoba się autorytarne przywództwo, może czuć, że musi porzucić 

pracę, aby się chronić. Rozdział 2 mówi więcej o reakcji na stres. 

Demokratyczny 

Styl demokratyczny jest również nazywany przywództwem partycypacyjnym i zachęca pracowników i 

interesariuszy do udziału w podejmowaniu decyzji. Dzięki doświadczonej sile roboczej styl 

demokratyczny może być pozytywnym doświadczeniem dla wszystkich zainteresowanych stron. 

Ponieważ każdy bierze udział w podejmowaniu decyzji, decydenci muszą mieć wiedzę na temat firmy, 

procesu, produktu i deklaracji wizji. Ogólnie rzecz biorąc, przywództwo partycypacyjne wymaga więcej 

czasu na załatwienie spraw. Ponieważ demokratyczny przywódca chce szanować myśli, uczucia i 

potrzeby pracowników, dyskusje mogą być długie. (Im większa grupa, tym dłużej dyskusja może trwać). 



Jeśli pracownicy potrzebują więcej informacji, aby wyrazić swoje uwagi i pomóc w podejmowaniu 

decyzji, proces trwa jeszcze dłużej. Przywódca demokratyczny zazwyczaj ma zmotywowanych i 

inspirowanych pracowników, a większa motywacja oznacza więcej pracy. Gdy problemy wymagają 

rozwiązania, pracownicy są zachęcani do pomocy i często mają doskonałe sugestie. Wszyscy 

pracownicy są na bieżąco z wewnętrznymi działaniami i zewnętrznymi interakcjami firmy. 

Demokratyczny styl przywództwa jest świetny dla tych mózgów, które potrzebują wkładu i poczucia 

kontroli. Kiedy ktoś jest słuchany i rozumiany, mózg uwalnia dobre neuroprzekaźniki. Ta reakcja 

przyczynia się do motywacji, skupienia i uwagi oraz zwiększa zdolność mózgu do myślenia na wyższym 

poziomie poznawczym. 

Kto jest szefem? 

Kiedy Maya przyjęła posadę szefa działu w małej sekcji badawczej laboratorium farmaceutycznego, 

była podekscytowana. Jako kierownik wydziału założyła, że będzie miała dużo do powiedzenia na 

temat projektów badawczych, sposobu alokacji środków i pracowników pracujących nad każdym 

projektem. Chociaż prezes firmy był trochę przerażający, Maya założyła, że ponieważ nie będzie mu 

bezpośrednio raportować, nie ma zmartwień. Wydawał się dość surowy, jak jej dziadek, ale kochała 

dziadka i myślała, że może się do niego przyzwyczaić. Planowała pozostać w tej pracy przez rok lub 

dwa, a potem wyjechała do Kalifornii i liczyła na pracę w Internecie, aby móc zostać w domu ze swoimi 

przyszłymi dziećmi. Maya przygotowała przemówienie dla badaczy, których miała nadzorować. Nie 

mogła się doczekać, kiedy ich spotka i podzieli się swoimi pomysłami, a także wysłucha ich. Kiedy 

weszła do małego laboratorium badawczego, była w szoku, widząc prezesa z przodu sali. Wszyscy 

badacze weszli cicho do laboratorium i usiedli przed nim. Nikt nawet nie spojrzał w jej stronę. Maya 

przełknęła zaskoczenie i poszła prosto na przód pokoju. - Dzień dobry, panie Ross - powiedziała Maya 

swoim najbardziej przyjaznym głosem. - Usiądź z innymi, panno Taylor - odpowiedział pan Ross. W 

pewnym sensie uśmiechnął się, ale jego oczy nie wyglądały na szczęśliwe. Pan Ross zaczął: „Ludzie, 

chciałbym przedstawić wam waszą nową szefową wydziału, pannę Mayę Taylor. Będzie raportować 

bezpośrednio do mnie. Tutaj nic się nie zmieni. Twoje obecne projekty pozostaną takie same z tymi 

samymi terminami. Nie chcę, aby nowicjusze powodowali jakieś załamania na naszej osi czasu. Panna 

Taylor będzie używać zwykłych narzędzi oceny i formularzy raportów. Zakładam, że nie będzie miała 

problemów z przestrzeganiem tego formatu. Szkoda, że Pan Newcomer, poprzedni szef wydziału, 

wyjechał po kolejną okazję. Pisał doskonałe raporty. Ma pani wiele do spełnienia, panno Taylor. To 

wszystko, ludzie. Zabrać się do pracy." Po czym włożył kilka akt w ręce Mayi i wyszedł. Naukowcy bez 

powitania udali się do swoich stolików projektowych. „Cóż” - pomyślała Maya - „Są wszystkie moje 

pomysły. Albo ten facet się rozluźni, albo mnie tu nie ma ”. Pokolenie Mayi nie okazuje lojalności wobec 

firmy, jak zwykle robią to starsze pokolenia. Dlatego Maya nie ma problemu z opuszczeniem firmy, jeśli 

czuje, że nie ma nią wkładu. Poinformuj rozmówców, jakiego stylu przywództwa używasz i powiedz im 

o swoich oczekiwaniach co do odpowiedzialności i zachowania pracowników. 

Myślę, że mogę, myślę, że mogę - czy mogę? 

François jest dobry w swojej pracy. Ma wyjątkową zdolność dopasowywania sprzedawcy małej firmy 

do kupujących z małej firmy w taki sposób, że każdy opuszcza transakcję szczęśliwy. Właśnie dołączył 

do nowej firmy brokerskiej, która zapewnia mu całkowitą niezależność w pracy. François pracuje na 

prowizji w wysokości 12 procent od transakcji. Jego szef zaproponował mu pierwszą umowę na firmę, 

mówiąc tylko: „Zajmij się tym. Sprzedawca ma problemy z kupującym. Sprzedawca uważa, że jego 

biznes to jego dziecko i chce znaleźć odpowiednich ludzi, aby go przejąć. Zajmij się tym, jak chcesz. Po 

prostu zrób to. Mając na uwadze twoją reputację, nie oczekuję wiadomości od ciebie, dopóki umowy 

nie zostaną podpisane, zapieczętowane i dostarczone ”. François uśmiechnął się i pomyślał, że to 

będzie bułka z masłem. Każdy sprzedawca ma problem z oderwaniem się od swojej firmy - zwłaszcza 



osoby z wyżu demograficznego, które tak naprawdę nie chcą rzucić pracy, ale uważają, że czas przejść 

na emeryturę. François spotkał się po południu ze sprzedawcą. Tom Kuntz i jego żona Jennifer byli 

zainteresowani sprzedażą swojej firmy produkującej witraże i przeprowadzką na Środkowy Zachód, 

aby być bliżej swoich dzieci i wnuków. Byli szczerzy, zmotywowani i myśleli, że są gotowi ruszyć dalej. 

Do teraz. François zapytał ich o ich odczucia dotyczące aktualnej oferty, którą kupujący złożył na stole. 

Odpowiedzieli, że cena jest za niska. Oferta była tylko o 5000 $ niższa od ceny wywoławczej! François 

słyszał, jak inni mówili o wyrzutach sumienia sprzedawcy, kiedy to sprzedawcy decydowali, że nie mogą 

zrezygnować z rodzinnego biznesu, ale nigdy nie miał z tym problemu. François przeprosił i zadzwonił 

do swojego szefa. „Myślę, że ci ludzie mają wyrzuty sumienia. Co mogę zrobić?" Jego szef najeżył się. - 

Poradzisz sobie. Dlatego cię zatrudniłem. Czy używają brutalności? ” François nie miał pojęcia, czym 

jest kłamstwo. "Co masz na myśli?"  zapytał. „Wiesz, czy grożą wycofaniem się? Czy podnoszą cenę? ” 

- odpowiedział szorstko jego szef. „Nie sądzę” - odpowiedział François. „Wyglądają na naprawdę miłych 

ludzi”. „Słuchaj, dzieciaku, to twoja praca. Nie spieprz tego. Ci ludzie chcą sprzedawać. Przypomnij im, 

ile chcą sprzedać! ” Po tym, jego szef się rozłączył. W jakiś sposób François przekonał Kuntzów do 

zawarcia umowy. Nie byli szczęśliwi, kiedy odeszli. François też nie był zadowolony. Nigdy nie czuł się 

tak poza kontrolą sytuacji. 

A szef François był bardzo, bardzo nieszczęśliwy. Został zaniepokojony w trakcie transakcji biznesowej. 

Nie mógł sobie pozwolić na to, by jego interesy prowadził ktoś taki jak François. François wrócił do 

sprzedaży samochodów. Być może będziesz musiał zmienić swój styl podejmowania decyzji, aby szkolić 

nowych pracowników i pomagać im. Gdyby François był naprawdę gotowy do podejmowania 

wszystkich własnych decyzji i całkowicie rozumiał biznes, nie zadzwoniłby do swojego szefa z typowym 

problemem w tym biznesie. Przywództwo delegujące działa dobrze tylko wtedy, gdy personel jest 

wysoko wykwalifikowany. 

Delegatywny 

Zaufanie i pewność to cechy charakterystyczne stylu przywództwa delegacyjnego, który jest czasami 

nazywany przywództwem leseferystycznym ze względu na minimalny wpływ na wysiłki pracowników. 

Pod kierownictwem delegowanego lidera pracownicy mają swobodę podejmowania decyzji i 

wykonywania swoich zadań. Ten styl działa bardzo dobrze w przypadku wykształconej i doświadczonej 

siły roboczej. Niektórzy pracownicy kochają swobodę tego stylu i rozwijają się, gdy sami stają się 

liderami. Ci, którzy są dobrymi decydentami i nie potrzebują wskazówek, czerpią korzyści z tego stylu. 

Jeśli jesteś szczególnie zainteresowany formowaniem liderów do innych przejęć lub rozwijania swojej 

firmy, przywództwo delegowane zapewnia szkolenie w miejscu pracy, które działa. Zwiększa dumę i 

motywację pracowników. (Ale ci, którzy czują się niepewnie, boją się popełniać błędy lub mają 

trudności z komunikowaniem się z innymi, mają trudności z funkcjonowaniem w tym stylu 

przywództwa). Młodsze pokolenia, które wolą pracować samodzielnie, szczególnie pociągają styl 

delegacji. Tacy pracownicy nie potrzebują dużo czasu na twarzą w twarz ze współpracownikami, więc 

dobrze sobie radzą w pracy cyfrowej. Jeśli masz pracowników, którzy potrzebują więcej wskazówek, 

styl delegacji może powodować stres. Niepewność dobrego wykonania pracy i brak wskazówek mogą 

być przytłaczające. Nawet jeśli pracownicy preferujący kierunek pracują w zespole, członkowie 

zespołu, którzy są pewni swojej pracy, mogą sprawić, że ci mniej pewni siebie poczują się gorsi, co 

może powodować chroniczny stres. Okoliczności związane z delegowaniem przywództwa mogą 

ograniczać się do sytuacji, w których każdy pracownik jest dobrze zorientowany w swojej roli, czuje 

kontrolę nad sytuacją i kocha swoją pracę. 

Ocena stylu przywództwa 



Jest duża szansa, że masz więcej niż jeden styl kierowania. To nie jest niezwykłe. Większość ludzi 

kopiuje cechy od innych i łączy style. W pewnych okolicznościach może być konieczna zmiana stylu. 

Dopóki nie pójdziesz na kompromis ze swoimi wartościami lub nie pozwolisz, by zmiana wpłynęła na 

twoją wizję lub cele, prawdopodobnie ci się to uda. Zbliżająca się ocena daje dobre wyobrażenie o 

Twoich mocnych stronach. Znajomość swojego stylu przywództwa może pomóc Ci zrozumieć, dlaczego 

prowadzisz taką drogę, czy zmiana stylu będzie łatwa i jakich ludzi musisz zatrudnić, aby 

zrekompensować niektóre obszary słabości. Na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza nigdy, a 5 oznacza 

zawsze, użyj tabeli  do oceny siebie na podstawie następujących stwierdzeń: 

1. Lubię władzę i kontrolę. 

2. Słucham innych, ale lubię mieć ostatnie słowo. 

3. Nie jestem ekspertem we wszystkich obszarach mojej działalności 

4. Nie obchodzi mnie, co myślą inni; Robię to, co dla mnie najlepsze. 

5. Lubię wspólne podejmowanie decyzji. 

6. Wolę kontrolę nad moimi obserwatorami. 

7. Mikrozarządzanie. 

8. Lubię uznawać osiągnięcia. 

9. Członkowie grupy powinni tworzyć własne cele. 

10. Nie ufam swoim pracownikom. 

11. Lubię zachęcać do współpracy. 

12. Pozwalam członkom grupy rozwiązywać własne problemy. 

13. Pracownicy robią tylko to, co im każą. 

14. Chcę, aby moja firma działała w zespołach. 

15. Nie jestem dobry w kontaktowaniu się z pracownikami. 

16. Decyduję, jak rozwiązać problemy. 

17. Lubię pomagać moim pracownikom rozwijać się i uczyć. 

18. Wkładam bardzo mało wkładu, ponieważ moi pracownicy znają swoją pracę lepiej niż ja. 

19. Nie chcę poświęcać czasu na wkład pracowników. 

20. Chciałbym poznać opinie moich pracowników. 

21. Pracownicy mają prawo do tworzenia własnych celów. 

22. Lubię być u władzy. 

23. Chcę wkładu od moich pracowników. 

24. Lubię, gdy moi pracownicy podejmują decyzje samodzielnie. 

25. Mówię swoim pracownikom, co mają robić, kiedy i jak to robić. 

26. Chcę, aby moi pracownicy realizowali swój potencjał. 



27. Nie chcę mieć większego autorytetu niż inni w mojej organizacji. 

28. Błędy są niedopuszczalne. 

29. Kiedy coś idzie nie tak, proszę o radę członków zespołu. 

30. Władza należy do całej organizacji. 

Kolumna o najwyższej sumie to styl, którego używasz najczęściej. Jeden wysoki wynik i dwa niskie 

wyniki wskazują na silną preferencję dla tego stylu przywództwa. 

 

Dostosowywanie swojego stylu przywództwa 

Style przywództwa zmieniają się w zależności od sytuacji, potrzeb i otoczenia biznesowego. Na przykład 

podczas rotacji personelu przywództwo delegowane może nie być najlepsze. W tej sekcji dowiesz się, 

co wymaga zmian w stylu przywództwa oraz jakie techniki i obowiązki przywódcze są możliwe. 

Zmiana stylów 

Styl przywództwa wpływa na motywację pracowników, a co za tym idzie na produktywność. Musisz 

być świadomy swojego dominującego stylu i być gotowym do zmiany stylu w różnych sytuacjach. 

Mądry lider wie, że jego styl może być dobry dla niektórych pracowników, ale nie dla innych. 

(Rozpoznanie, na co reagują pracownicy, zależy od samoświadomości emocjonalnej lidera. Rozdział 8 

dotyczy inteligencji emocjonalnej). Okoliczności mogą zmusić Cię do zmiany stylu przywództwa. Oto 

kilka przykładów 

✓ Duże zmiany w biznesie pozostawiają niewiele czasu na szkolenie pracowników i wymagają 

autorytatywnego przywództwa. 

✓ Kiedy organizacja osiąga punkt, w którym wszyscy pracownicy są dobrze wyszkoleni i dostosowani 

do wizji firmy, odpowiedni jest styl bardziej delegacyjny. 

✓ Jeśli Twoja firma zatrudnia dużą grupę pracowników pokolenia X i Y, którzy potrzebują swobody i 

wkładu w swojej pracy, możesz spróbować bardziej demokratycznego stylu przywództwa. 



✓ Duży projekt z krótkim terminem, który nie daje czasu na grupowe podejmowanie decyzji, wymaga 

nieco autorytarnego przywództwa. 

✓ Kiedy gospodarka spada, ceny akcji spadają, firma musi działać razem i pracować tylko nad 

produktami, które przynoszą dochód. Aby ocalić miejsca pracy pracowników, niektórzy muszą zmienić 

dotychczasowe obowiązki i podjąć nowe. Potrzebujesz autorytarnego podejścia. 

Styl przywództwa to wybór. Okoliczności mogą spowodować, że zmienisz swój styl; niektóre działy lub 

zespoły wymagają innego rodzaju przywództwa niż reszta Twojej firmy. Inteligentna liderka jest 

gotowa zmodyfikować swoje przywództwo, aby sprostać potrzebom wszystkich pracowników. 

 Zwracając uwagę na dalsze techniki i obowiązki przywódcze. 

W miarę pojawiania się okoliczności być może będziesz musiał wprowadzić pewne zmiany w sposobie 

przewodzenia, dodając wpływowe podejście do pracy z podwładnymi. Masz obowiązek przewodzić 

pracownikom, stosując strategie, które działają najlepiej dla dobra pracowników i organizacji. Lider 

sytuacyjny diagnozuje problemy i odpowiednio reaguje, zmieniając okoliczności lub dopasowując je do 

wizji organizacji. 

Charyzmatyczny przywódca 

Możesz od razu pomyśleć o światowym przywódcy, takim jak John Fitzgerald Kennedy, kiedy słowo 

charyzma kojarzy się z przywództwem. Lider musi być charyzmatyczny lub znaleźć w organizacji kogoś, 

kto może przyjąć tę rolę. Są chwile, kiedy osoba, która podziela wizję firmy, musi być urzekająca i 

przekonująca. Często może to zrobić sama liderka, ponieważ wizja jest tak osobista, jak i profesjonalna 

- lider odczuwa tę wizję w swojej duszy. Ale są przywódcy, którzy mają trudności z wyrażaniem siebie, 

a przywódca nie może być wszystkim dla wszystkich. Charyzmatyczny przywódca 

✓ Jest wyjątkowo pewny siebie 

✓ Jest inspirującym mówcą 

✓ Ma wysoką inteligencję emocjonalną 

✓ Stymuluje pytania 

✓ Energetyzuje środowisko 

Krótkoterminowe projekty i projekty, które wymagają energii i motywacji, potrzebują 

charyzmatycznego przywództwa. Jednym z problemów związanych z charyzmą jest to, że sukces 

organizacji może zależeć od charyzmy lidera, a więc wydajność spada, gdy nie ma lidera. 

Lider transformacji 

Liderzy transformacji dążą do zmiany. Możesz przyjąć tę rolę jako nowy lider organizacji lub obecny 

lider, który wie, że bez zmian organizacja może stać się przestarzała. Odpowiedzialność za 

transformację obejmuje nową wizję, mapę tej wizji i inspirację dla innych do naśladowania. Liderzy 

transformacji wykonują następujące czynności: 

✓ Podważaj status quo 

✓ Oferuj stymulację intelektualną 

✓ Używaj raczej wpływu niż autorytetu 



Firmy, które są w stagnacji i wymagają zmian, potrzebują przywództwa transformacyjnego. 

Wizjonerski lider 

Wizjonerscy liderzy patrzą w przyszłość i dzielą się z interesariuszami tym, co nas czeka. Określenie 

wizji, zdefiniowanie wizji i stworzenie szerokiego obrazu organizacji w umysłach każdego pracownika i 

wszystkich interesariuszy jest podstawowym obowiązkiem każdego lidera. 

Wizjonerscy liderzy 

✓ Dokładnie wiedzą, czego chcą 

✓ Udostępnij wszystkim duży obraz 

✓ Przyciągaj ludzi 

✓ Omów ich wizję i postępuj zgodnie z nią 

Wizjonerzy często motywują. Widząc i dzieląc się długoterminowymi celami, często widzą najlepsze 

dla wszystkich zaangażowanych w organizację. 

Odblaskowy lider 

Zastanawianie się nad stanem swojej organizacji - jej sukcesami, porażkami, szansami itd. - jest okazją 

do ponownej oceny kierunku, który obierasz. Mózg wykazuje dużą aktywność w czasie refleksji, a 

refleksja daje możliwość umieszczenia większej ilości informacji w pamięci długotrwałej. Odbicie nie 

jest luksusem; to jest odpowiedzialność. Odblaskowe cechy przywódcze obejmują 

✓ Umiejętności inteligencji emocjonalnej 

✓ Umiejętność przyznania się do słabości 

✓ Wiedzieć, kiedy działania są sprzeczne z wartościami organizacji 

Niektórzy refleksyjni liderzy prowadzą czasopisma w celu zapisywania informacji, które mogą pomóc 

całej organizacji. Wszyscy liderzy muszą poświęcić czas na refleksję, aby zapewnić lepszy wgląd w 

decyzje, które mogą mieć wpływ na organizację. 

Lider współpracy 

Każdy lider musi utrzymywać relacje w organizacji. Świetnym przywódcom udaje się dobrze 

współpracować z zespołami i osobami, aby zachować wizję i wzrok oraz wypełnić misję organizacji. 

Współpracownicy zwykle to robią 

✓ Buduj zaufanie wśród pracowników 

✓ Uwzględnij wszystkich 

✓ Zapewnij uczciwość i otwartość 

Współpraca pomaga budować środowiska, w których generowane są nowe i kreatywne pomysły. 

Współpraca może sprzyjać opracowywaniu planów zwiększenia produktywności. 

Lider analityczny 



Liderzy muszą sprawić, by ważne rzeczy były mierzalne, zamiast nadawać im znaczenie mierzalnym 

szczegółom. Analizowanie danych i zwracanie uwagi na wyniki finansowe są ważne. Jednak 

analizowanie i rozwiązywanie problemów nie polega jedynie na przeglądaniu zebranych danych; 

liderzy muszą przeanalizować te dane i sformułować pytania, na które odpowiedzi mogą przenieść 

organizacje na wyższy poziom produktywności. Liderzy analityczni wykonują następujące czynności: 

✓ Spójrz na twarde dane 

✓ Opieraj decyzje na faktach 

✓ Kontroluj swoje emocje 

Analiza danych jest ważnym elementem dobrego przywództwa. W dobrych lub złych czasach musisz 

znać wynik finansowy, aby osiągnąć swoje cele. Śledzenie danych często prowadzi do podjęcia decyzji, 

ale pomija to uczucia i opinie innych. Podczas analizy pamiętaj o swoich zdolnościach inteligencji 

emocjonalnej i uwzględnij własne uczucia oraz uczucia innych osób, na które decyzja wpłynie. 



Wykorzystanie wielu inteligencji 

Liczby są ważne w świecie biznesu. Dane, które zbierasz o sprzedanych produktach, liczbie 

pracowników i wyniku końcowym rachunku zysków i strat są wiarygodne i przydatne. Liczby 

wskazujące na czyjąś inteligencję mogą być mniej niż wiarygodne. W XXI wieku ważną miarą może nie 

być to, jak inteligentny jesteś, ale to, jak jesteś inteligentny. Neurobiolog może ci powiedzieć, że twoja 

inteligencja leży w górnej warstwie mózgu, w korze nowej, ponieważ osądzanie, podejmowanie decyzji 

i planowanie przyszłości znajdują się w tym obszarze. Albert Einstein może być osobą, którą uważasz 

za najmądrzejszą osobę, jaka kiedykolwiek żyła. Ale cała jego kora nowa nie była większa niż średnia; 

raczej okazało się, że jest cieńsza niż inne. Niektóre obszary jego mózgu wykazywały wyraźne różnice, 

które zdaniem wielu były źródłem jego geniuszu. Inteligencja w mózgu Einsteina może różnić się od 

inteligencji, którą posiadasz. Badania naukowe sugerują coś niespotykanego nawet 15 lat temu - 

inteligencja nie jest naprawiona. Innymi słowy, możesz zwiększać swoją inteligencję przez całe życie. 

Ta część  przedstawia różne definicje inteligencji, od konwencjonalnej po nietradycyjną, i pokazuje, że 

to, jak jesteś mądry, może być ważniejsze niż myślisz. Informacje, które tu znajdziesz, mogą wpłynąć 

na twoje praktyki zatrudniania, skład twoich zespołów, sposób delegowania pracy i jakie zadania 

wykonujesz samodzielnie. Machiavelli powiedział: „Pierwszą metodą oceny inteligencji władcy jest 

spojrzenie na ludzi, których ma wokół siebie”. Twój sukces jako lidera zależy od mężczyzn i kobiet, 

których zatrudniasz i zajmujesz odpowiednie stanowiska. 

Chwytanie ogólnej inteligencji 

Badacze uważali, że ludzie rodzą się z mózgiem, który jest czystą kartą, takim, którego można nauczyć 

się wszystkiego, co zostało przedstawione we właściwy sposób. Inni wierzyli, że DNA jest 

przeznaczeniem. Możesz winić swoich nauczycieli za to, że nie wypełnili swojego mózgu tym, co musisz 

wiedzieć, albo winić mamę i tatę za jakiekolwiek niepowodzenia - nie dostarczyli kombinacji 

genetycznych, które uczyniły cię mądrym. 

Testowanie inteligencji 

Niektórzy nazywają inteligencję G ogólną inteligencją, inni IQ lub ilorazem inteligencji - liczba uzyskana 

przez podzielenie wieku umysłowego (określonego na podstawie testu) przez wiek chronologiczny, a 

następnie pomnożenie tej liczby przez 100. Testy inteligencji, które można znaleźć na Internet, stawić 

czoła zbliżającym się pytaniom dotyczącym ważności. Alfredowi Binetowi przypisuje się pierwszy test 

na inteligencję. Zaprojektowany, aby odkryć dzieci ze specjalnymi potrzebami, test został oparty na 

porównaniach z dziećmi w tym samym wieku. Obejmował takie elementy, jak nazywanie części ciała, 

liczenie, słownictwo i uzupełnianie brakujących słów w zdaniach. 

Stosowane obecnie testy inteligencji mają na celu przewidywanie sukcesów akademickich. Testy 

inteligencji wykazują niewielką korelację z sukcesem zawodowym; Twój wynik IQ może mieć niewielki 

wpływ na to, co osiągniesz w życiu. 

To, czego się uczysz: kryształowa inteligencja 

Kiedy nauczyłeś się województw i ich stolic, swoich tabliczek mnożenia i tego, jak napisać esej, dodałeś 

się do swojej kryształowej inteligencji - wyuczonej inteligencji, która obejmuje wiedzę, którą 

zgromadziłeś i doświadczenia, które miałeś. Twoja krystaliczna inteligencja jest mierzona za pomocą 

standardowych testów, które zrobiłeś w szkole. Naukowcy uważają, że twoja inteligencja kryształowa 

rośnie przez większość twojego życia. 

Nieszablonowe myślenie: płynna inteligencja 



Płynna inteligencja to zdolność patrzenia na rzeczy z innej perspektywy, stosowania abstrakcyjnego 

rozumowania i rozwiązywania problemów. Ten rodzaj inteligencji jest niezależny od wyuczonej wiedzy. 

Zatem te województwa i stolice, które dodałeś do twojej kryształowej inteligencji, nic nie zrobiły dla 

twojej płynnej inteligencji. Naukowcy uważają, że płynna inteligencja osiąga szczyt w młodym wieku 

dorosłym, a następnie spada przez całe życie. Mówi się, że ci, którzy są w stanie łatwo zmieniać 

strategie podczas radzenia sobie z nowymi i różnymi problemami, mają wysoki stopień płynnej 

inteligencji. Większość testów inteligencji mierzy inteligencję kryształów i płynów. Ale wiele z nowego 

myślenia o inteligencji i jej pomiarze zmienia potrzebę testów IQ. 

Odkrywanie wielu inteligencji 

Jeśli chodzi o odkrycie, jak jesteś inteligentny, psycholog Howard Gardner wpadł na kilka świetnych 

pomysłów. W 1972 roku Gardner był współdyrektorem Project Zero, grupy badawczej na 

Uniwersytecie Harvarda, która powstała w 1967 roku. Misją Projektu Zero jest badanie, w jaki sposób 

organizacje, dorośli i dzieci rozwijają procesy uczenia się. Gardner zakwestionował osobliwość 

inteligencji i szukał dowodów na to, że istnieje więcej niż jeden sposób na bycie inteligentnym, na 

poznanie. Gardner zaproponował teorię inteligencji wielorakich w 1983 roku. W tym czasie 

przewidywał siedem inteligencji. Później dodał ósmą i wreszcie dziewiątą. Poniżej znajduje się dziewięć 

inteligencji zdefiniowanych przez Gardnera, o których mówimy w tej części: 

✓ Werbalna / językowa 

✓ Matematyczna / logiczna 

✓ Muzyczna / rytmiczna 

✓ Wizualna / przestrzenna 

✓ Kinestetyczna 

✓ Przyrodnicza 

✓ Interpersonalna 

✓ Intrapersonalna 

✓ Filozoficzna / moralna / etyczna 

Zrozumienie i wykorzystanie inteligencji wielorakich w miejscu pracy może pomóc Ci dostrzec 

prezenty, które Twoi pracownicy przynoszą do stołu i pomóc Ci przewidzieć, jak pracownicy będą 

dobrze ze sobą współpracować (i określić, dlaczego tak się nie dzieje). Może pomóc ci dostrzec własne 

inteligencje i zrozumieć, dlaczego masz wokół siebie ludzi, a także kogo możesz potrzebować. Możesz 

spojrzeć na wyniki IQ pracowników, ich oceny z liceum i college'u oraz ich stopnie w klasach, ale żadna 

z tych informacji nie mówi ci całej historii. 

Inteligencje czasowe 

Język, muzyka i matematyka odnoszą się albo do sekwencjonowania, albo do synchronizacji. Każdy z 

tych czasowych sposobów poznania opiera się na zdolności do szybkiego sekwencjonowania cyfr, liter 

lub notatek w sposób, który pokazuje zrozumienie i umiejętność manipulowania tymi sekwencjami. 

Możliwość wstawiania znaczeń w takie sekwencje jak cyfry, litery, i nuty są podstawą naszego 

ludzkiego istnienia. Umiejętność Franka Sinatry do zaśpiewania „Chicago, Chicago, to toddling town” 

dostarcza nam informacji w emocjonalnym tonie, który zapisał nuty i uporządkował je w czasie, tak 



aby były przyjemne dla ucha. Informacje werbalne / językowe z biura dla zwiedzających w Chicago 

byłyby zamiast tego prezentowane w formacie logicznym, informacyjnym, a nawet geograficznym. 

Inteligencja werbalna / językowa 

Była w twojej klasie przywódczej. Robiła świetne notatki. Napisała najbardziej wszechstronny 

biznesplan, jaki profesor kiedykolwiek widział. Bez wysiłku brała słowa i tworzyła piękne zdjęcia, które 

wszyscy rozumieli. Chciałeś jej nienawidzić. Ale nie mogłeś. Wyrwała cię z tego. Słuchała cię, mówiła 

poetycko i pomagała ci pisać biznesplan. Takie są cechy osoby inteligentnej werbalnej / językowej. 

Nawiasem mówiąc, mógł być on. Chociaż kobiety mają przewagę w języku, wielu mężczyzn ma tę 

inteligencję. 

W kolejnych sekcjach szczegółowo opisano cechy, które definiują ten rodzaj inteligencji. 

Mówiąc tak, jak jest 

Sieci neuronów w płacie skroniowym i czołowym mózgu są silne i liczne. Jedna z tych sieci, zwana 

obszarem Wernickego, znajduje się w lewym płacie czuciowym i zawiera mentalny leksykon słów, które 

pięknie przepływają w mowie lub piśmie. Obszar Broki, znajdujący się w lewym płacie czołowym, 

oferuje gramatykę, która łączy zdania, które podsumowują, parafrazują i tłumaczą informacje, gdy ten 

mózg rozwiązuje problemy, opowiada historie, a czasami sprawia, że się śmiejesz. Osoby o wysokim 

poziomie umiejętności językowych osiągają co najwyżej następujące sukcesy: 

✓ Pisanie raportów 

✓ Analizowanie informacji pisemnych i ustnych 

✓ Rozumienie języka pisanego i werbalnego 

✓ Opowiadanie historii 

✓ Słuchanie historii i zapamiętywanie ich 

✓ Dodając humoru, gdy mówią 

✓ Opowiadanie dowcipów 

✓ Używanie języka, który pasuje do odbiorców 

✓ Organizowanie informacji pisemnych i ustnych 

Komunikacja w pracy 

Każda organizacja wymaga umiejętności inteligencji werbalnej / językowej. 

Być może posiadasz te umiejętności, a Twoja organizacja jest na tyle mała, że możesz to wszystko 

uwzględnić. Jeśli pracujesz w większej firmie, potrzebujesz innych, którzy podejmą się różnych zadań 

werbalnych / językowych. Poniżej pokazujemy, w jaki sposób możesz wykorzystać inteligencję 

werbalną / językową. 

Inteligencja werbalna / językowa w pracy 

Stanowisko: Opis stanowiska: Umiejętności werbalne / językowe 

Dział reklamacji: obsługa problemów klientów; zadowolenie klientów: rozumie i rozwiązuje problemy; 

sprawia, że klienci są pewni Twojej firmy 



Recepcjonistka: Odbieranie telefonów; Powitanie 

Kllienci: Mówi wyraźnie; słucha uważnie; robi dobre notatki 

Kierownik ds. Zasobów ludzkich: rozmowy kwalifikacyjne; promowanie i degradowanie; tworzenie 

podręczników: słucha, komunikuje się jasno, zmienia ton w zależności od sytuacji; organizuje 

Kierownik produkcji: przeprowadzanie indywidualnych recenzji ustnych i pisemnych; wyznaczanie 

celów: dobrze pisze; recenzje z odpowiednimi słowami; promuje cele; resetuje cele 

Sprzedawca: sprzedający; prezentowanie informacji; zamknięcie umowy: tworzy relacje ze słowami, 

mówi z przekonaniem, jasno i odpowiednio; zna produkt i potrafi wyjaśnić informacje na różnych 

poziomach zrozumienia 

Trener: Motywowanie; Komunikowanie się wyraźnie; opowiadanie historii: tworzy materiały pisemne; 

mówi wyraźnie; utrzymuje uczestników w czujności i zaangażowaniu 

Inteligencja matematyczna / logiczna 

Nawet w liceum była świetną zabawą. Wiesz, dziewczyna, która zawsze wymyśla powód, dla którego 

nie możemy zrobić czegoś fajnego, ryzykownego. Spotykaliśmy się wszyscy i ktoś powiedziałby: 

„Wskoczmy do kabrioletu i obejrzyjmy pętlę na Main Street Hill”. Prawie każdy podskoczyłby i 

powiedział: „Tak, zróbmy to!” A potem byłby ten głos rozsądku, logiczny w naszej grupie, który 

wymyśliłby każde „co by było, gdyby” w książce. A co, jeśli gliniarze krążą po Main Street i zbyt wielu 

nas jest w samochodzie? A co z niektórymi niepożądanymi facetami, którzy kręcą się po Main Street? 

(Czy to nie dlatego jechaliśmy?) A jeśli nasi rodzice się dowiedzą? Jeśli by aresztowano nas, nigdy nie 

dostaliśmy się na studia. Mielibyśmy akta policyjne. Wszyscy rozmawiali o nas w szkole. Zostalibyśmy 

uziemieni. Logika była zabójcza. Miała to wszystko rozgryzione. Nigdy nie złapaliśmy pętli. Inteligencja 

matematyczna / logiczna to znacznie więcej niż matematyka. Rozwiązywanie problemów w logiczny 

sposób i umiejętność komunikowania się z tą logiką, radzenie sobie z informacjami naukowymi i 

technicznymi oraz naprawianie wadliwych maszyn lub produktów to talent osoby, która ma ten dar. 

Umiejętność używania logiki do wykonywania zadań w sposób sekwencyjny i odkrywania tajemnic 

według wzoru sekwencji to dodatkowe cechy tej czasowej inteligencji. 

Chwytając więcej niż liczby 

Ludzie matematyczni / logiczni mogą być polityczni. Polityka polega na logicznym organizowaniu ludzi 

i praw. Mityczny detektyw Sherlock Holmes miał logiczną inteligencję. Zbieranie wskazówek i intuicyjne 

rozumowanie to cechy tej zdolności mózgowej. Nawet jeśli nie uważasz się za osobę matematyczną, 

urodziłeś się z pewną skłonnością do matematyki. Zdolność widzenia abstrakcyjnych wzorów, 

rozumienia logicznych i matematycznych wzorów i pojęć jest funkcją prawej półkuli. Twój płat 

ciemieniowy jest miejscem, w którym rozwiązuje się problem z mózgiem. Osoby o wysokiej inteligencji 

matematycznej / logicznej dobrze radzą sobie z tymi zadaniami: 

✓ Obliczanie 

✓ Szacowanie 

✓ Pomiar 

✓ Pozostawanie bezstronnym 

✓ Korzystanie z logiki 



✓ Grupowanie 

✓ Rozumowanie naukowe 

✓ Organizowanie lub zamawianie 

✓ Testowanie hipotez 

✓ Rozumowanie 

Robi numer w pracy 

Nawet jeśli nie jesteś liczbowo inteligentny, możesz być logiczny lub naukowy. Nie każdy z silnym 

upodobaniem do inteligencji wykazuje wszystkie cechy z nią związane. Na przykład niektórzy ludzie 

równoważą swoje książeczki czekowe do grosza, ale nie mają zdolności zapamiętywania sekwencji kart, 

przez co mają trudności z grami takimi jak brydż czy remik. Zdolności matematyczne / logiczne mogą 

być ważne w Twojej organizacji w kilku obszarach. Poniżej proponuje kilka możliwych opisów stanowisk 

dla tych informacji. 

Inteligencja matematyczna / logiczna w pracy 

Stanowisko: Opis stanowiska: Umiejętności matematyczne / logiczne 

Księgowy: interpretuje rachunek zysków i strat; obsługuje zobowiązania i należności; rozlicza się; radzi 

kierownikowi: rozumie liczby; logicznie określa, gdzie leży problem; wymyśla plan 

Recepcjonista: organizowanie kalendarza i spotkań; otrzymywanie pieniędzy; wydawanie pokwitowań: 

Logicznie układa harmonogramy; śledzi należności 

Kierownik ds. Zasobów ludzkich: rozmowy kwalifikacyjne; promowanie i degradowanie; tworzenie 

podręczników: Liczby korzyści dla pracowników; rozwiązuje problemy związane z awansami i 

przemieszczaniem się pracowników w organizacji 

Kierownik produkcji: wyznaczanie celów; rozwiązywanie problemów: logicznie planuje osiągnięcie 

celu; rozwiązuje problemy na liniach montażowych 

Sprzedawca: promowanie finansowych aspektów produktów; obliczanie rabatów; dostosowywanie 

ilości: sprawdza i zna ceny, plany cenowe, kwoty rabatów w myślach; dostosowuje ceny do ilości 

Trener: Logiczne organizowanie szkolenia; tworzenie zespołów: tworzy materiały pisemne w logiczny 

sposób; organizowanie praktykantów 

Koordynator ds. Technologii: Zamawianie i organizacja technologii cyfrowej; tworzenie systemów 

komunikacji; rozwiązywanie problemów technologicznych: 

Plany dotyczące rodzajów potrzebnych technologii; utrzymuje technologię działającą i aktualizowaną 

Inteligencja muzyczna / rytmiczna 

Możesz pomyśleć, że zwariował, patrząc na niego przez szklane ściany w jego biurze. A może nim jest. 

Ale to dobrze, szalone. Sposób, w jaki popycha swoje krzesło na kołach z jednej strony biura na drugą, 

jest wystarczająco interesujący. Ale robi to w rytmie, którego nie da się dokładnie określić. Porusza się 

od biurka do biurka, prawie lecąc na tym krześle, naciskając przyciski komputerów i ekranów wideo, 

które sprawiają, że mała stacja telewizyjna działa. Jest swoim własnym programem telewizyjnym. 

Patrzy na ekran, naciska klawisz, obraca krzesło, aby widzieć ekran za sobą, chwyta krawędź biurka i 



jednym potężnym pchnięciem i zakręceniem jest w drugiej linii ekranów gotowych do pisania i 

odpychania jeszcze raz. Ten człowiek ma inteligencję muzyczną / rytmiczną i jest świetny w tym, co 

robi. Jego zdolność do wykonywania sekwencji kroków i przypisywania ich do swoich osobistych 

rytmów wzmacnia jego umiejętności. 

Wykorzystanie potencjału 

Osoba z talentem do rytmu i muzyki jest słuchaczem. Słuchacz i tapper. Muzyczni / rytmiczni ludzie 

słyszą dźwięki twojego sprzętu i wiedzą, kiedy maszyna nie działa prawidłowo. Słyszą, co mówisz, i 

pamiętają to. Osoby z inteligencją muzyczną / rytmiczną mają następujące cechy: 

✓ Interpretują zmiany dźwięku i wysokości 

✓ Pracują zgodnie z rytmem 

✓ Pamiętają, co słyszą 

✓ Wybierająodpowiednią muzykę dla dowolnej publiczności 

✓ Zauważają zmiany w szumie rozmowy 

✓ Łatwo się rozprasza 

✓ Łatwo przyswaja języki obce 

✓ Słucha i powtarza dialekty 

✓ Tworzy ciekawe prezentacje multimedialne 

Jeśli masz tę inteligencję, może się okazać, że będziesz potrzebować muzyki w tle na spotkania i do 

pracy. Może się zdarzyć, że podsłuchujesz rozmowy, nie zamierzając tego robić. Rozpraszające dźwięki 

mogą wywołać irytację, ponieważ zakłócają procesy myślowe. Mózg dobrze reaguje na muzykę. Muzyk 

początkujący doświadcza muzyki w prawej półkuli mózgu i cieszy się nią. Jednak wyszkolony muzyk 

używa lewej półkuli do krytyki muzyki i może wykazywać większą aktywność na tej półkuli niż na 

prawej. 

Praca w rytmie 

O ile Twoja firma nie jest związana z muzyką, prawdopodobnie nie będziesz mieć określonej pracy dla 

osoby zajmującej się muzyką / rytmiką. Nie każdy może zarobić na życie z pisania piosenek lub bycia 

disc jockeyem, a wiele osób używa w pracy inteligencji innej niż ich najwyższa inteligencja. 

Umieszczenie osoby muzykalnej / rytmicznej pod swoim przywództwem może obejmować pozycje 

takie jak te poniżej. 

Muzyczna / rytmiczna inteligencja w pracy 

Praca: Opis stanowiska: Umiejętności muzyczne / rytmiczne 

Kierownik ds. Dźwięku: ustawianie mikrofonów; muzyka, efekty dźwiękowe: Dyskryminacja dźwięku 

Kompozytor: Tworzenie muzyki do Twojego produktu; reklamy; dżingle: Dyskryminacja dźwiękowa 

Prezenter: Przedstaw swój produkt, firmę, pomysły: Tworzy ciekawe prezentacje multimedialne 

Negocjator: Negocjuj umowy, warunki pracy, wynagrodzenia: Zauważa zmiany w rozmowie 



Tłumacz: Tłumaczenie: łatwo uczy się języków 

Inteligencje przestrzenne 

Trzy z dziewięciu rodzajów inteligencji są przetwarzane na prawej półkuli i zajmują się przestrzeniami i 

miejscami. Inteligencja wizualna / przestrzenna, kinestetyczna ciała i naturalistyczna są zorientowane 

przestrzennie. Umiejętność określenia, gdzie jesteś w kosmosie i dokąd zmierzasz, jest częścią tego, co 

czyni nas ludźmi. Każda organizacja musi mieć tych członków, którzy doskonale potrafią określić, gdzie 

znajduje się firma i czy zmierza we właściwym kierunku, zgodnie z jej wizją i misją. Mózg inteligentny 

przestrzennie potrafi pojąć dynamikę przestrzeni (wizualną / przestrzenną), z powodzeniem w niej 

poruszać się (kinestetyka ciała) i rozróżniać obiekty zajmujące przestrzeń (przyrodnik). 

Inteligencja wizualna / przestrzenna 

Leci w powietrzu z największą łatwością. Przynajmniej masz taką nadzieję. Ma cię 20 000 metrów w 

powietrzu i chcesz, żeby wylądował bezpiecznie samolotem. Chcesz, aby Twój pilot - i Twój chirurg, 

dentysta, architekt i projektant - mieli wysoki poziom inteligencji wizualnej / przestrzennej. Ludzie 

oczekują od artystów, rzeźbiarzy i ilustratorów inteligencji wizualnej / przestrzennej, ale mają ją też 

scenografowie, reżyserzy filmowi i aktorzy. Wspinacze górscy, deskorolkowcy i tancerze również mają 

wysoki stopień tego talentu. 

Uzyskiwanie obrazu 

W filmie Diabeł ubiera się u Prady, skromna asystentka Andrea zostaje wybrana, ponieważ nie docenia 

liczby osób i czasu spędzonego na kolorowaniu i projektowaniu ubrań, które kupiła ze stojaka. Nie 

będąc osobą zbyt wizualną ani przestrzenną, Andi narzuciła ubranie i wyszła za drzwi. Była dziennikarką 

z oczywistymi talentami słowno-językowymi. Wraz z rozwojem historii Andrea zmienia się, stając się 

bardziej wrażliwą na kolor i projekt. Pod koniec filmu docenia pracę, którą wykonali jej 

współpracownicy, ale postanawia, że to życie nie jest dla niej i wraca do swoich dziennikarskich celów. 

Andrea miał silniejszą orientację w słowach / lingwistyce. Oczywiście wykazała się także pewną siłą w 

wizualnych umiejętnościach przestrzennych, które być może nie pojawiłyby się bez możliwości 

zatrudnienia w magazynie o modzie. Czasami dary i talenty nie ujawniają się bez odpowiedniej okazji. 

Każdy normalny mózg ma funkcjonalne obszary dla każdej inteligencji; dlatego każdy mózg ma 

możliwość funkcjonowania poprzez każdą inteligencję. Tak jak projektanci odzieży są odpowiedzialni 

za to, co ludzie noszą, tak projektanci okładek płyt DVD i CD mają wpływ na to, co ludzie kupują i 

wypożyczają. Sprawienie, by okładka przyciągnęła wzrok i sprawiła, że uwierzyłaś, że to, co jest w 

środku, jest najbardziej ekscytującym, brutalnym lub przerażającym filmem, jaki kiedykolwiek 

widziałeś, wymaga dużych umiejętności. Inteligencja wizualna / przestrzenna znajduje się głównie w 

prawej półkuli mózgu. Prawy płat ciemieniowy umożliwia mózgowi wizualizację obiektów i poruszanie 

nimi w umyśle, aby odkryć najlepsze dla nich ustawienie, a prawy płat potyliczny przechowuje 

informacje wizualne. Cechy inteligencji wizualnej / przestrzennej obejmują: 

✓ Wrażliwość na kolor, formę i przestrzeń 

✓ Zrozumienie i tworzenie wizualnych reprezentacji 

✓ Czytanie wykresów, wykresów i tak dalej 

✓ Preferowanie, aby rzeczy były na swoim miejscu i przyjemne dla oka 

✓ Obracanie obiektów w umyśle 



Znalezienie miejsca 

Każdy chce znaleźć miejsce, w którym jego pragnienia i cele zostaną spełnione. Niektórzy znajdują to 

w pracy; inni używają swojej najwyższej inteligencji poza pracą. Kathy jest wysoko opłacaną asystentką 

administracyjną w dużej, prestiżowej kancelarii prawniczej. Z kancelarią związana od 30 lat. Jest 

wydajna i pełna energii. Kiedy odchodzi z pracy, zostaje klonem Marthy Stewart. Przechadza się po 

sklepach rzemieślniczych i pchlim targu, gdzie kupuje skrawki materiałów i worki piasku, które stają się 

ozdobą ślubu. Z niezwykłym wyczuciem kolorów łączy świeże kwiaty z tropikalną trawą, dodaje trochę 

drutu, robi ptasie gniazdo i voila - stolik do serwowania południowoafrykańskiego grilla. Kiedy Kathy 

przechodzi na emeryturę, chce być organizatorką przyjęć i wesel. Ma inteligencję, która czeka na 

uwolnienie na poziomie zawodowym. Możesz mieć wśród personelu Kathy lub Andreę gotową na 

twoje umiejętności przywódcze, aby umieścić ją tam, gdzie może wnieść cenny wkład w twoją 

organizację. Wizualne / przestrzenne możliwości w Twojej firmie mogą obejmować te poniżej. 

Inteligencja wizualna / przestrzenna w pracy 

Stanowisko: Opis stanowiska: umiejętności wizualne / przestrzenne 

Marketing: tworzenie reklam, które są dobrze umieszczone w magazynach i gazetach; kopia 

projektowa do reklam prasowych i reklam: wrażliwość kolorów i dyskryminacja; docenienie przestrzeni 

i równowagi 

Kierownik działu sprzedaży: prezentowanie produktów w estetyczny sposób: tworzy przyjemne dla oka 

otoczenie za pomocą umiejscowienia, tonu i koloru; manipuluje przestrzenią i przedmiotami, aby 

przyciągnąć klientów 

Asystent prezentacji sprzedaży: Tworzenie prezentacji slajdów i innych reprezentacji wizualnych: 

wykorzystuje wizualne wskazówki do wykrywania ograniczeń jakościowych; tworzy wizualizacje ze 

zrozumieniem koloru i odcienia 

Interpreter danych: Czytanie wykresów słupkowych, wykresów, zdjęć i innych reprezentacji 

wizualnych: przekłada wizualizacje na rzeczywiste aplikacje; modyfikuje i monitoruje projekty 

Badania i rozwój: zrozumienie danych badawczych i zastosowanie ich do potrzeb firmy; tworzenie 

nowych pomysłów: odczytuje i interpretuje istniejące dane; tworzy wizualne reprezentacje bieżących 

danych 

Architekt lub projektant wnętrz: Projektowanie nowych budynków i pomieszczeń pod kątem 

wydajności, praktyczności i piękna: wykorzystuje kolory, przestrzeń i układy, aby stworzyć użyteczne i 

estetyczne przestrzenie 

Cielesna inteligencja kinestetyczna 

Michael Jordan zbiera piłkę, drybluje po podłodze i ruchem, który wygląda jak latanie, unosi swoje ciało 

w powietrze i wdzięcznie wpycha piłkę do kosza - ekstremalny przykład cielesnej inteligencji 

kinestetycznej. Przez dekadę większość chłopców i niektóre dziewczyny pragnęło być „jak Mike”. 

Według Malcolma Gladwella w jego książce Outliers, stanie się podobnym do Mike'a może zająć trochę 

czasu - około dziesięciu lat lub 10000 godzin praktyki, aby uzyskać taką wiedzę. Gdyby tym dzieciom o 

błyszczących oczach powiedziano tę informację, niektóre z nich mogłyby się spiąć i wykonać więcej 

pracy. Jordan z pewnością ciężko pracował, aby rozwinąć swoje ciało i umiejętności. Genetyka odgrywa 

rolę we wzroście do koszykówki, ale rozwój ciała i umiejętności wymaga okazji, praktyki i chęci. Obszary 

mózgu związane z tą inteligencją to kora ruchowa, zwoje podstawy i móżdżek. Kora ruchowa kontroluje 

ruch, podczas gdy zwoje podstawy i móżdżek poruszają się po ruchu. 



Najlepsza praca dla jednego 

Ze względu na jej elastyczność, wytrzymałość, zwinność i szybkość, praca Ashlee w dziale wysyłek i 

przyjęć korporacji była wspaniała. Była zdrowa, po części dlatego, że ciągle chodziła, biegała lub 

ładowała paczki. Pod koniec dnia jej krokomierz zwykle odczytuje 15 000 kroków. Co ciekawe, jej 

menadżer zaproponował awans dla lojalnego, pracowitego pracownika. Stanowisko było nadzorcze i 

wylądowało Ashlee przy biurku. Nienawidziła swojej nowej pracy, ale 10 000 dolarów, które doliczyła 

do jej rocznej pensji, było zbyt trudne, by odrzucić ją. Siedząc przy biurku dzień po dniu, sporządzając 

harmonogramy i wypełniając inne dokumenty, była tak nieszczęśliwa, że błagała swojego przełożonego 

o degradację z powrotem na poprzednie stanowisko. Minęło kolejne sześć miesięcy, zanim stała się 

dostępna praca. Podekscytowana swoim powrotem, z zapałem dążyła do swojego poprzedniego 

rekordu szybkości i dokładności. Jednak miesiące poza jej rygorystyczną rutyną pozostawiły ją w gorszej 

kondycji fizycznej niż kiedykolwiek. Odzyskanie poprzedniego poziomu pracy zajęło jej miesiące. Kiedy 

Ashlee użyła swojej cielesno-kinestetycznej inteligencji, była szczęśliwsza i bardziej produktywna. 

Zasada Petera mówi, że każdy pracownik osiąga swój poziom niekompetencji. Dlatego często 

pracownicy są nagradzani za dobrą pracę, oferując im pracę na wyższym stanowisku z wyższym 

wynagrodzeniem. W końcu mogą znaleźć się w sytuacji, która nie odpowiada ich możliwościom. Ashlee 

mogła wykonać tę pracę, ale była nieszczęśliwa, ponieważ praca nie pasowała do jej inteligencji  i siły. 

Wstrząsy 

Cechy kinestetyczne ciała nie dotyczą tylko sportu. Chodzi o ruch - drobny i duży ruch motoryczny. 

Dotyczą dotyku i uczuć oraz poruszania się po kosmosie - na polu, w samochodzie, podczas 

projektowania i tak dalej. Poniższa lista przedstawia więcej cech tego rodzaju inteligencji: 

✓ Wytrzymałość fizyczna 

✓ Elastyczność 

✓ Kontrola mięśni 

✓ Sprawność fizyczna i ogólny dobry stan zdrowia 

✓ Drobne i duże zdolności motoryczne 

✓ Zwinność i szybkość 

✓ Doskonale sprawdza się podczas demonstracji fizycznych 

✓ Poruszanie się po projektach i procesach 

Pozycje poniższe opierają się na cielesnej inteligencji kinestetycznej. 

Cielesna inteligencja kinestetyczna w pracy 

Stanowisko: Opis stanowiska: Zdolności kinestetyczne ciała 

Serwis: naprawa, instalowanie i usuwanie sprzętu: wytrzymałość fizyczna, zwinność, szybkość 

Sprzedaż: prezentacja produktów; podróżowanie: Fizyczna łatwość obsługi ciała i maszyn; chęć ruchu 

Pakowanie, odbiór przesyłek: Pakowanie i przewożenie przesyłek; rozładunek produktów: siła, 

zwinność, szybkość, wytrzymałość 

Technologia ; Klawiatura, praca z mediami cyfrowymi: wrażliwość na dotyk, zdolności motoryczne 



Ekspert ds. Wydajności: Określanie lepszych procedur wydajności: szybkość fizyczna i elastyczność 

Choreograf: Demonstrowanie i uczenie ruchu fizycznego: Wrażliwość na ruch i dotyk; motoryka duża; 

zwinność 

Inteligencja naturalistyczna 

„Roughing it” Zacka zatrzymał się w hotelu Holiday Inn Express. Wychowany w mieście Zack został 

zaciągnięty do zoo i parku, kiedy tak naprawdę chciał tylko czytać. Czytał o dzikiej przyrodzie i miał 

kolekcję skał, ale wolał wspaniałe wnętrza. Aby zainspirować rozwój zespołu, firma z listy Fortune 500, 

dla której pracował Zack, zdecydowała się wysłać kilka zespołów na ekspedycję Outward Bound. Zack 

nie wiedział, czy rzucić pracę, czy udawać chorobę. Ale naprawdę lubił swoją pracę i chciał zostać w tej 

firmie przez kilka lat, więc poszedł. 

Ku wielkiemu zdziwieniu Zacka, jego obszerne lektury ożyły, gdy nauczył się rozpalać ogniska, żeglować 

po wodzie i obserwować zmiany pogody. Jego naturalistyczna inteligencja rozkwitła dzięki temu 

doświadczeniu i przystosował się do nowego środowiska tak szybko, jak jego koledzy z drużyny, którzy 

byli przyzwyczajeni do życia z naturą. Przyrodnik to niezbędna inteligencja w każdej organizacji, która 

stara się uczynić świat bardziej zielonym. Wrażliwość na naturę i zrozumienie tego co dzieje się ze 

środowiskiem, to inteligencja, która zyskuje szacunek i podziw. Ale przyrodnik to coś więcej. Odnosi 

się do otoczenia i wie, jak się do niego dopasowuje - naturalna umiejętność lidera lub naśladowcy. 

Lewy płat ciemieniowy mózgu pomaga ludziom odróżnić żywe od nieożywionych istot. Prawa półkula 

zapewnia pełny obraz tego, gdzie jesteś w swoim środowisku. Kora przedczołowa przetwarza empatię 

i etykę. Inteligencja naturalistyczna obejmuje połączenia między tymi obszarami mózgu. 

Klasyfikacja, a potem trochę kategoryzowania 

Klasyfikowanie i kategoryzowanie rzeczy w przyrodzie od dawna jest przydatnymi umiejętnościami w 

pracy w muzeach, ogrodach zoologicznych i parkach stanowych. Obecnie duże korporacje stają się 

„zielone” i potrzebują tego talentu, aby pomóc im w dokonywaniu wielu wyborów w celu ochrony 

środowiska i służenia mu. Przyrodnik może mieć następujące dary: 

✓ Zainteresowanie przyrodą 

✓ Umiejętność klasyfikowania i kategoryzowania rzeczy w przyrodzie 

✓ Zbieranie naturalnych przedmiotów 

✓ Zwiększona czujność na otoczenie 

✓ Powinowactwo do zwierząt 

✓ Wyostrzone zdolności sensoryczne 

✓ Wrażliwy na zmiany środowiskowe 

✓ Zrozumienie systemów ekologicznych 

Pielęgnowanie przyrodnika 

Przyrodnik w pracy będzie czuł się najwygodniej w naturalnym otoczeniu, prawdopodobnie na 

zewnątrz. Poza tym pokój z roślinami, oknami i naturalnym światłem słonecznym może najlepiej 

odpowiadać tej osobie. Przyrodnik może wiele wnieść do Twojej organizacji, niezależnie od tego, czy 



jesteś w ruchu ekologicznym, czy nie. Być może jesteś „naturalnym” liderem swojej firmy. A może 

potrzebujesz. Tabela 7-6 przedstawia możliwości stanowisk dla przyrodnika. 

Inteligencja naturalistyczna w pracy 

Stanowisko: Opis stanowiska: umiejętności przyrodnicze 

Recykling: Kontrolowanie odpadów: Zainteresowanie ochroną środowiska Organiczne: Badanie 

sposobów uprawy i pozyskiwania żywności ekologicznej: Zainteresowanie środowiskiem, zdrowiem i 

dobrym samopoczuciem 

Marketing: Poinformuj świat, że Twoja organizacja dba o środowisko i przyszłość naszych dzieci: 

rozumie, jak rzeczy działają w przyrodzie; wie, jak chronić środowisko 

Zdrowie i dobre samopoczucie: tworzenie programów wprowadzających pracowników w naturę; 

Właściwe odżywianie: rozumie rzeczy w przyrodzie, interesuje się środowiskiem 

Fotografia: Wykonywanie zdjęć przyrody do wyświetlania w biurach: 

Ceni przyrodę; zna wpływ przyrody na ciało i umysł 

Pracownik ekologiczny: Tworzenie i administrowanie planami, które mają uczynić organizację bardziej 

przyjazną dla środowiska: Rozumie naturę - co ją boli, a co pomaga 

Inteligencje osobiste i społeczne 

Cały mózg bierze udział w inteligencji osobistej i społecznej. Płaty czołowe zarówno na prawej, jak i 

lewej półkuli są szczególnie zaangażowane w budowanie i utrzymywanie relacji, rozumienie siebie i 

odróżnianie dobra od zła. Inteligencja interpersonalna To do niej wszyscy zwracają się w Twojej 

organizacji. Czasami nazywana „przywódczynią cienia”, ta kobieta ma zdolność uspokajania innych, a 

pracownicy czują się swobodnie, pytając ją o procesy, problemy i procedury. Uważnie słucha i traktuje 

innych w sposób, który pokazuje, że ich rozumie. Niektórzy przywódcy zespołów zazdroszczą jej 

pozornie wrodzonej zdolności do komunikowania się i budowania relacji z innymi. Ale każdy ma 

inteligencję interpersonalną i niektórzy pracują nad tym bardziej niż inni. Nie miałbyś innych 

podążających za tobą, gdybyś nie miał wysokiego poziomu tej inteligencji. Postępując zgodnie z 

sugestiami zawartymi w rozdziale 8, możesz również podnieść poziom swojej inteligencji. Ludzie w 

miejscu pracy o wysokim poziomie tej inteligencji mają zwycięskie osobowości. Będąc częścią zespołu, 

zwykle są liderami zespołu. Kiedy potrzebujesz kogoś z dobrymi umiejętnościami społecznymi, 

świadomością i troską o innych oraz zdolnością do odnoszenia się do ludzi w ogóle, zwracasz się do 

kogoś o wysokiej inteligencji interpersonalnej. 

Budowanie związków 

Ta osoba dobrze czyta innych. Rozpoznając nastroje, intencje i motywacje innych, ludzie 

interpersonalni są dobrymi negocjatorami i wspaniałymi przyjaciółmi. Wśród cech, z których są znani, 

są: 

✓ Docenianie relacji 

✓ Zdolność do współpracy 

✓ Dzielenie się osobistymi historiami 

✓ Naturalne zdolności przywódcze 



Struktury mózgu zaangażowane w tworzenie tej inteligencji to płat czołowy, prawy płat skroniowy i 

układ limbiczny. Te formacje pomagają zrozumieć, jak czują się inni, zrozumieć, jak te uczucia odnoszą 

się do obecnego środowiska i pomagają w budowaniu relacji. Łaski społeczne we wszystkich 

właściwych miejscach Umiejętność negocjowania, przekonywania i wpływania na życie zawodowe 

innych jest jednym ze sposobów działania mózgu inteligentnego interpersonalnie. Uprawnienia 

mediacyjne sprawiają, że ta osoba jest dobrym negocjatorem, doradcą i sprzedawcą. 

Inteligencja interpersonalna w pracy 

Stanowisko: Opis stanowiska: Umiejętności interpersonalne 

Sprzedaż: Sprzedaż produktu po sprzedaży siebie i firmy: budowanie relacji, perswazja, motywacja 

Zasoby ludzkie: Znalezienie odpowiedniego stanowiska dla innych: Poznanie ludzi; czytanie nastrojów; 

zapewnianie empatii, pielęgnowanie, wsparcie 

Gracz zespołowy; lider zespołu: Współpraca w celu wykonania pracy: umiejętności interpersonalne, 

zdolności przywódcze, motywacja 

Marketing: odkrywanie, czego chce grupa docelowa i przedstawianie tego w atrakcyjny sposób: 

czytanie ludzi, siła perswazji 

Kierownik: kontakt z ludźmi we wszystkich obszarach organizacji: umiejętności interpersonalne, 

motywacja, wpływy, perswazja, negocjacje 

Negocjator: negocjowanie umów: perswazja, negocjacje, wywieranie wpływu 

Recepcjonistka: Powitanie klientów: Wsparcie, troska 

Inteligencja interpersonalna 

Ulubiona książka Kendry to książka z dzieciństwa zatytułowana I Like Me i ten tytuł jest jej mottem. 

Stała się jej najlepszą przyjaciółką. Kendra zna swoje wady i wykorzystuje swoje mocne strony. Ma 

jasne cele i zamiar ich osiągnięcia. Podejmuje decyzje mając na uwadze swój najlepszy interes. Nie 

oznacza to, że zaniedbuje uczucia lub potrzeby innych, ale Kendra zna siebie lepiej niż ktokolwiek inny 

i ma silne poczucie celu. Każdy chce być w drużynie Kendry, bo ona pomaga uczynić ją zwycięską 

drużyną - to dla jej własnego dobra! 

Osoba z tą inteligencją zna swoje mocne i słabe strony. Umiejętność rozpoznania, kiedy pozostać w 

danej sytuacji, a kiedy odejść, ujawnia poziom inteligencji i dojrzałości, który należy do każdej 

organizacji. 

Znajomość siebie 

Ocena siebie w odniesieniu do swojej pozycji w pracy i życiu może być cennym narzędziem do 

przekierowania lub ponownego określenia siebie lub własnej kariery. Rozpoznawanie własnych uczuć 

i reagowanie na nie w konstruktywny sposób to cechy inteligencji intrapersonalnej. Płat czołowy 

mózgu integruje twoje odczucia z układu limbicznego i informacje sensoryczne z płata ciemieniowego. 

Te połączenia pomagają ludziom z tą inteligencją w odpowiedni sposób reagować na swoje uczucia, 

gdy realizują swoje potrzeby i pragnienia. 

Niektóre cechy tej inteligencji obejmują 

✓ Rozpoznawanie własnych mocnych stron i wykorzystywanie ich 



✓ Rozpoznawanie własnych słabości i praca nad nimi 

✓ Umiejętność samodzielnej pracy i czerpanie z tego przyjemności 

✓ Zrozumienie własnych potrzeb 

✓ Umiejętność motywowania siebie 

✓ Przyjmowanie odpowiedzialności za własne sukcesy i porażki 

✓ Wykorzystywanie informacji zwrotnych do doskonalenia się 

Aby być prawdziwym, aby zachować pozytywne nastawienie, gdy zajmuje się introspekcją swojego 

życia, osoba inteligentna intrapersonalnie pracuje nad zrozumieniem swoich doświadczeń i ich wpływu 

na jego życie. Rzadko można spotkać ludzi, którzy kierują się bardziej własnymi wartościami niż 

wartościami innych lub społeczeństwa, ponieważ tak wielu ludzi uczy się, by podobać się innym. 

Zdolność do kierowania sobą jest jednym z powodów, dla których osoba o takiej inteligencji może być 

bardzo ważna dla Twojej organizacji. Drugi powód może być jeszcze ważniejszy w XXI wieku: przy 

szybko zmieniającej się pracy osoba, która dużo o sobie wie, może być łatwiej przeszkolona i zmienić 

stanowisko łatwiej. Może to być najważniejsza informacja w globalnym świecie biznesu. Poniżej 

sugerujemy pozycje, które wykorzystują inteligencję intrapersonalną. 

Inteligencja intrapersonalna w pracy 

Stanowisko: Opis stanowiska: Umiejętności intrapersonalne 

Zasoby ludzkie: pomaganie innym w odkrywaniu informacji o sobie: dzielenie się technikami zadawania 

pytań innym; rozpoznawanie umiejętności innych 

Sprzedawcy w podróży: Praca samotnie w drodze: Motywacja własna; przyjmowanie 

odpowiedzialności za sukcesy i porażki 

Badania i rozwój: Praca online i w laboratoriach: 

Możliwość pracy w pojedynkę; Automotywacja 

Prowadzenie na odległość: Globalne kontakty z pracownikami w innych lokalizacjach: motywacja 

własna; korzystanie z informacji zwrotnych; wykorzystując mocne strony 

Inteligencja filozoficzna / moralna / etyczna 

Dwa zespoły, dwóch liderów zespołów, jeden dział. Holly zna różnicę między dobrem a złem. Robi 

właściwą rzecz, we właściwym czasie, z właściwego powodu. Członkowie jej zespołu nigdy nie widzieli, 

żeby „pożyczała” zaopatrzenie, faworyzowała przyjaciela ani nie działała wbrew interesowi firmy, aby 

dać jej przewagę. Brad prowadzi drugą drużynę. Czasami mówi swoim przełożonym małe białe 

kłamstwa, jeśli jego zespół nie jest na równi. Brad przeniósł jednego ze swoich najlepszych przyjaciół 

do działu i do swojego zespołu, aby mogli spędzać razem więcej czasu. Niestety, jego przyjaciel nie jest 

dobrym graczem zespołowym, a zespół jest w rozsypce. Brad prosi Holly o pomoc jego drużynie. 

Powiedziała, że zrobiłaby to, gdyby miała pełną swobodę. Brad się zgodził. Holly natychmiast umieściła 

przyjaciela Brada w innym dziale, gdzie mógłby się przydać. Następnie zasugerowała, aby Brad ustąpił 

i przekazał zespół komuś, kto mógłby modelować uczciwość, silną etykę pracy i odpowiedzialność za 

rozwój firmy. Brad odmówił, odzyskał kontrolę i - żeby pokazać Holly - sprowadził przyjaciela z 

powrotem na pokład. Gdy zespół Holly ruszył do przodu, osiągając cele i pchając firmę do przodu, 

członkowie zespołu Brada zaczęli błagać o przejście do zespołu Holly. Starszy lider zespołu ocenił 



sytuację. Brad został przeniesiony do innego działu, gdzie jego talenty można było wykorzystać bez 

szkody dla firmy lub innych pracowników. Holly przejęła cały dział. Inteligencja filozoficzna / moralna / 

etyczna jest sercem dobrego przywództwa. Wiele pozornie silnych firm znalazło się pod wpływem 

liderów, którym brakuje inteligencji moralnej i etycznej. Posiadanie etycznych liderów, menedżerów i 

pracowników jest niezbędne dla każdego sukcesu biznesowego. Osoba inteligentna moralnie ma 

następujące cechy: 

✓ Uczciwość 

✓ Bezstronność 

✓ Przestrzeganie zasad etycznych 

Poniżej mamy pozycje, w których potrzebna jest inteligencja moralna / etyczna / filozoficzna. 

Inteligencja filozoficzna / moralna / etyczna w pracy 

Stanowisko: Opis stanowiska: Umiejętności 

Zasoby ludzkie: zatrudnienie właściwej osoby na odpowiednim stanowisku z właściwego powodu: wie, 

co jest najlepsze dla firmy 

Liderzy zespołów: Modelowanie odpowiednich zachowań zespołu: Wykazuje uczciwość, prawość, 

współczucie 

Starsi liderzy: Robienie tego, co właściwe, niezależnie od osobistych korzyści: Dokonuje właściwych 

wyborów, aby kontynuować działalność bez ranienia innych 

Pracownicy: Praca w dziale i sprawiedliwe traktowanie innych: decyduje się pomagać innym w karierze; 

działa dla dobra firmy. 

Jak jesteś mądry? Samoocena 

Może się okazać, że to, co robisz w pracy i to, co chciałbyś robić, jest nieco inne. Ale jeśli chodzi o mózgi, 

wszystko jest możliwe. Masz potencjał, by rozwinąć każdą inteligencję. Na przykład możesz być bardzo 

dobry z matematyki, ale wolisz spędzać czas na wykorzystaniu inteligencji werbalnej / językowej do 

komunikowania się w firmie i z klientami. Może się okazać, że jesteś bardzo wizualny, ale wykresy i 

wykresy nie są dla Ciebie atrakcyjne i wolisz, aby ktoś inny przetłumaczył te dane. Masz moc wybierania 

ludzi z taką inteligencją, której potrzebujesz w swoim zespole, aby wypełnić luki za Ciebie. Poniższa 

samoocena może przedstawię Ci kilka pomysłów na Twój temat i możesz zdecydować się zastosować 

tę ocenę również na swoich pracownikach. Uważam, że większość ludzi lubi wiedzieć więcej o sobie. 

Usłyszysz, jak niektórzy mówią: „Wow, nigdy nie wiedziałem, że jestem tak dobry. . . . ” Albo: „Zawsze 

myślałem, że jestem utalentowany muzycznie, chciałbym spróbować w jakiś sposób dopasować to do 

branży”. Aby określić swoją dominującą inteligencję, uszereguj, jak często każde z poniższych 

stwierdzeń jest prawdziwyche dla Ciebie. Użyj skali od 1 do 4, gdzie 1 oznacza nigdy, 2 rzadko, 3 

czasami, a 4 zawsze 

1. Potrafię analizować informacje w formie pisemnej i ustnej. 

2. Potrafię rozwiązywać zagadki. 

3. Z łatwością uczę się języków obcych i akcentów. 

4. Potrafię czytać wykresy, wykresy i tak dalej. 



5. Jestem sprawny fizycznie. 

6. Potrafię klasyfikować rzeczy w naturze. 

7. Ludzie postrzegają mnie jako lidera. 

8. Najlepiej pracuję sam. 

9. Potrafię odróżniać dobro od zła. 

10. Potrafię wykorzystywać historie, aby przekazać innym punkty. 

11. Potrafię szybko analizować liczby. 

12. Łatwo pamiętam to, co słyszę. 

13. Potrafię poruszać przedmiotami w moim umyśle. 

14. Jestem zwinny i elastyczny. 

15. Zauważam rzeczy, które są nie na miejscu. 

16. Jestem negocjatorem. 

17. Jestem samomotywujący. 

18. Cenię uczciwość. 

19. Pamiętam, co przeczytałem i co mówią mi ludzie. 

20. Potrafię posługiwać się danymi liczbowymi. 

21. Potrafię tworzyć prezentacje multimedialne. 

22. Jestem wrażliwy na równowagę, kolor, formę i przestrzeń. 

23. Mam wytrzymałość fizyczną. 

24. Jestem wrażliwy na zmiany zachodzące w środowisku naturalnym. 

25. Czerpię energię z przebywania wśród ludzi. 

26. Doskonalę się dzięki informacjom zwrotnym. 

27. Jestem współczującym liderem. 

28. Informacje w formie pisemnej i ustnej są dla mnie łatwe do zrozumienia. 

29. Jestem dobry w rozwiązywaniu problemów. 

30. Potrafię interpretować zmiany w dźwięku i wysokości. 

31. Doskonale umiem tworzyć reprezentacje wizualne. 

32. Jestem dobry w fizycznych demonstracjach. 

33. Mocno wierzę w ruch zielonych. 

34. Potrafię współpracować z innymi. 

35. Jestem dobry w spełnianiu moich potrzeb. 



36. Dążę do swoich wartości. 

37. Potrafię zmieniać język, aby dopasować go do odbiorców. 

38. Doskonale radzę sobie z matematyką. 

39. Jestem utalentowanym muzykiem. 

40. Jestem doskonale świadomy dźwięków, widoków, zapachów, smaków i dotyku. 

41. Zdrowie i dobre samopoczucie są dla mnie ważne. 

42. Doskonale dostosowuję się do środowiska naturalnego. 

43. Z łatwością potrafię przekonać innych do mojego sposobu myślenia. 

44. Znam swoje mocne i słabe strony. 

45. Mam silny kompas moralny. 

Zsumuj liczby dla każdej inteligencji. Inteligencje z najwyższymi sumami są twoimi mocnymi stronami. 

Pamiętaj, że masz wszystkie osiem inteligencji na różnych poziomach. To nie jest test naukowy, ale 

daje dobre wyobrażenie o Twoich mocnych stronach. Większość ludzi odkrywa swoją silną inteligencję 

po przeczytaniu opisów i cech. 



Ocena i zastosowanie inteligencji emocjonalnej 

Kiedy Kartezjusz powiedział, że emocje i intelekt są oddzielne, mylił się. A neurolodzy nieustannie 

udowadniają, że nie możemy oddzielić umysłu, ciała i emocji. Inteligencja emocjonalna (często 

określana jako EQ) to zdolność do rozpoznawania i mądrego wykorzystywania emocji. Jest to 

niezbędne do współpracy z innymi i tak jest być uczonym, pielęgnowanym i ulepszanym. Twoja 

inteligencja emocjonalna i twoja siła robocza mogą mieć wpływ na sukces lub porażkę. Praca z innymi 

inteligentnymi emocjonalnie ludźmi jest bardziej motywująca i przyjemniejsza niż praca z osobami z 

niskim EQ i wysokimi zdolnościami poznawczymi. Inteligencje intrapersonalne i międzyludzkie są 

częścią tej inteligencji, ale inteligencja emocjonalna to talent, który każdy może i powinien rozwijać. 

Ludzie z wysokim EQ mogą kontrolować, a nawet zmieniać swoje emocje. Kontrolowanie emocji 

pomaga ci rozpoznawać emocje innych, a to wykrywanie emocji pozwala ci radzić sobie z cudzymi 

emocjami i kierować innych na swój sposób myślenia. Dzięki uczciwym relacjom emocjonalnym lepiej 

współpracujesz z pracownikami, współpracownikami i klientami. W sytuacjach zawodowych musisz 

umieć sobie radzić, aby porozumiewać się we właściwy sposób. Emocje czasami ujawniają się szybko; 

Posiadanie władzy nad tymi emocjami może być korzystne, ponieważ daje czas na logiczne myślenie i 

reagowanie, a także na zrozumienie emocji osoby, z którą masz do czynienia. 

Powstanie EQ 

W 1995 r. pisarz naukowy i psycholog Daniel Goleman napisał Inteligencja emocjonalna: dlaczego może 

mieć znaczenie więcej niż IQ. Ta książka wywołała sensację i żywe zainteresowanie tym, jak ważną rolę 

odgrywają emocje w naszym życiu. Chociaż niektórzy ludzie uważali, że inteligencja emocjonalna 

spadnie na dalszy plan, jak to ma miejsce w przypadku trendów, badania leżące u podstaw jego książki 

i przeprowadzone od tamtej pory wykazały, że osoby inteligentne emocjonalnie mogą być bardziej 

wartościowe w miejscu pracy i jako liderzy niż ci z wysokimi ocenami i imponującymi wynikami testów. 

Wiele szkół próbowało włączyć uczenie się emocjonalne do swoich programów nauczania. Illinois jest 

pierwszym stanem, który wymaga, aby uczenie się w klasie społecznej i emocjonalnej było nauczane. 

Starannie napisane standardy państwowe kierują wdrażaniem tego programu nauczania. Nawiasem 

mówiąc, wysoki EQ może być dobry dla twojej kariery w jeszcze inny sposób: ostatnie badanie 

wykazało, że lekarze o wyjątkowych umiejętnościach interpersonalnych popełniają tyle samo błędów, 

co lekarze, którzy ich nie posiadają. Ale lekarze, którzy potrafią rozmawiać z ludźmi i wmawiać im, że 

im zależy, rzadziej są pozywani. 

Twoje emocje są częścią tego, kim jesteś. Zrozum i mądrze wykorzystaj swoje emocje, a staniesz się 

lepszym mówcą, liderem, partnerem, rodzicem i przyjacielem. W tym rozdziale pokażę ci składniki 

inteligencji emocjonalnej, pokażę ci, jak rozpoznać innych, którzy są wysoko w tej inteligencji, i udzielę 

wskazówek, jak wykorzystać inteligencję emocjonalną na swoją korzyść. 

Uchwycenie roli emocji 

Kognitywiści czasami nazywają nasze emocje stanami emocjonalnymi. Stan emocjonalny to połączenie 

myśli, uczuć i fizjologii. Stany te wynikają z reakcji na bodźce środowiskowe. Odpowiadasz na te sygnały 

emocjonalnie, a robiąc to, tworzysz myśli. Każda myśl, którą myślisz, jest odpowiedzią na pewien 

poziom emocji. Emocje powodują, że zmieniasz swoje zachowanie, aby przetrwać. Niezależnie od tego, 

czy chcesz się uratować fizycznie, czy społecznie, Twoje emocje reagują na otoczenie, w którym się 

znajdujesz. Reagowanie na otoczenie. Mucha brzęczy wokół stołu piknikowego, doprowadzając Cię do 

szaleństwa. Ty bierzesz podejście kung fu i spróbuj złapać muchę w rękę, gdy brzęczy. Zawodzisz. 

Zwijasz najbliższy magazynek i uderzasz w muchę, ale chybisz. Mucha wraca, a on wydaje się być 

jeszcze szybszy. Ta nieznośna mucha zmieniła jego zachowanie, aby przetrwać. Dlaczego wraca, jeśli 

jego życie jest zagrożone? Ponieważ musi jeść, żeby przeżyć. Twoja mucha instynktownie reaguje na 



otoczenie, rzucając się i nurkując, aby zdobyć pożywienie i uniknąć zgniecenia. Wydaje się, że życie jest 

ciężkie, ale każdego dnia reagujesz w podobny sposób. Na poziomie czysto przetrwania biegniesz przez 

ulicę, aby nie zostać potrąconym przez ciężarówkę. Na poziomie bardziej poznawczym odpowiadasz w 

rozmowie w zależności od tego, z kim rozmawiasz: z bliskim przyjacielem możesz dorzucić kilka 

przekleństw, ze swoją teściową nie tak bardzo, a ze swoją przełożoną możesz być bardzo uważaj w 

używaniu języka, kontekstu i tonu. Każde działanie i reakcja jest wynikiem stanu emocjonalnego. Stan 

emocjonalny, w którym się znajdujesz, gdy uciekasz z drogi ciężarówki, jest oparty na twojej fizjologii 

(twoje przyspieszone serce i krew pompowana jest do twoich nóg), twoich myślach („Och, nie mogę 

uwierzyć, że nie zobacz, jak to się zbliża. ”) i swoje uczucia („ Nie chcę umierać! ”). 

Przetrwanie społeczne 

Emocje ratują ci życie. Przed przejściem przez ulicę rozglądasz się w obie strony, bo boisz się śmierci. 

(Lub dlatego, że masz w głowie głos matki - nie słuchanie mamy może oznaczać pewną śmierć!). Śmierć 

społeczna jest kolejnym czynnikiem motywującym. Jako nastolatek, gdybym uczestniczył w przyjęciu, 

na którym podawano alkohol i piłem, pomyślałbym: „Proszę, nie pozwól mi dziś wieczorem dostać się 

do wypadku samochodowego, bo mój tata się o tym dowie i zabije”. Mój tata nie jest brutalnym 

człowiekiem; nie zamierzał fizycznie zakończyć mojego życia. Ale zostałbym uziemiony, a to oznaczało 

śmierć społeczną. Świadomość, że nie powinienem niezadowolić taty, sprawiała, że byłem bardzo 

ostrożny, jeśli nie zostałem przyłapany, i utrzymywałem moje oceny, ponieważ niskie oceny również 

spowodowałyby niepowodzenie społeczne. Twoje emocje często znajdują się na poziomie 

podświadomości. W każdym środowisku uczysz się reakcji emocjonalnych, a następnie poznawczych, 

które pomogą Ci przetrwać i prosperować w tych szczególnych okolicznościach. Niektóre z nich stają 

się tak automatyczne, że powody, dla których reagujesz w sposób, w jaki nigdy nie przychodzą ci do 

głowy. Jednak czasami twój cel jest jasny i reagujesz świadomie, używając swoich stanów 

emocjonalnych jako podstawy tego, co jest dla ciebie dobre w danym momencie. 

Stawanie się świadomym siebie 

Zbyt wiele emocji w niewłaściwym momencie nie jest dobrym sposobem na zdobycie głosów. Senator 

Edmund Muskie załamał się, mówiąc o ataku mediów na jego żonę w 1972 roku. Wielu analityków 

twierdzi, że to pomyłka przegrała dla niego wybory. Jednak Hillary Clinton musiała się zepsuć we 

właściwym czasie. Jej emocje związane z trudami kampanii sprawiły, że niektórzy wyborcy postrzegali 

ją jako bardziej ludzką. Jej kampania na chwilę stała się silniejsza. Zanim będziesz w stanie 

zidentyfikować emocje innych i radzić sobie z nimi, musisz zacząć rozpoznawać własne emocje i radzić 

sobie z nimi. Emocje są obecne we wszystkich związkach. Niektóre emocje ratują życie, a inne mogą 

zniszczyć. Chociaż wiele osób uważa, że wysokie IQ są decydującym czynnikiem sukcesu w biznesie , 

niektóre badania pokazują, że inteligencja emocjonalna jest znacznie silniejszym czynnikiem. 

Zauważając swoje uczucia 

Czasami emocje są ulotne. Możesz nie czuć się dobrze, ale nie masz pewności, czy jesteś smutny, 

przygnębiony czy sfrustrowany. Jeden dyrektor generalny odpowiadał na pytanie „Jak się czujesz?” z 

„Jaki mam wybór?” Chociaż starał się być zabawny, zadaje interesujące pytanie. Czy możesz wybrać, 

jak się czujesz? Niektórzy psychologowie uważają, że możesz. Po pierwsze, musisz umieć rozróżniać 

emocje. Jak dobrze znasz siebie? Jeśli potrafisz zidentyfikować swoje emocje i określić, co myślisz o 

tym nastroju, jesteś na najlepszej drodze, aby naprawdę stać się samoświadomym. Na przykład, jeśli 

czujesz, że wpadasz w złość z powodu sytuacji i myślisz, że możesz stracić kontrolę nad swoimi 

działaniami lub zachowaniami, możesz wybrać następne działanie, aby uzyskać lepszy wynik. Twoje 

samopoczucie zależy od równowagi emocjonalnej w Twoim życiu. Ekstremalna ilość emocji może 



prowadzić do złego podejmowania decyzji, złych relacji i słabej samooceny. Poproszeni o nazwanie 

swoich emocji, większość ludzi wymienia następujące rzeczy w przypadkowej kolejności: 

✓ Szczęście 

✓ Smutek 

✓ Gniew 

✓ Frustracja 

✓ Wstręt 

✓ Strach 

Te sześć emocji uważa się za emocje uniwersalne. Innymi słowy, ludzie na całym świecie doświadczają 

tych emocji i pokazują je z tym samym rodzajem wyrazu twarzy. Zastanów się, jak te emocje wpływają 

na Twoje wyniki, relacje i reakcje w pracy. Czy potrafisz zidentyfikować swoje mocne i słabe strony? 

Takie postępowanie ma wpływ na to, jak reagujesz na sytuacje i na informacje zwrotne od 

pracowników i klientów. Kora przedczołowa Twojego mózgu odpowiada za wiele funkcji 

wykonawczych, w tym za uwagę. Samoświadomość polega na zwracaniu uwagi na swoje uczucia - w 

tym na fizyczne reakcje. Kora przedczołowa oddziałuje z obszarami mózgu związanymi ze zmysłami 

ciała: między innymi z tętnem, oddychaniem, układem pokarmowym i temperaturą. Świadomość, że 

twoje serce bije szybciej, dostarcza informacji do ustalenia dla kory przedczołowej co czujesz i jak 

reagujesz na to na poziomie fizycznym. Uzbrojony w te informacje, możesz dokonać pewnych 

wyborów, jak zareagować lub kontrolować sytuację. Inne umiejętności inteligencji emocjonalnej 

opierają się na Twojej samoświadomości. Jesteś samoświadomym liderem, jeśli poniższe stwierdzenia 

są prawdziwe w stosunku do ciebie: 

✓ Rozpoznaję swoje emocje. 

✓ Jestem w kontakcie ze swoim ciałem i jego reakcjami. 

✓ Znam swoje mocne i słabe strony. 

✓ Rozumiem swoje cele, marzenia i nadzieje. 

✓ Ufam swojemu instynktowi i zazwyczaj podejmuję dobre decyzje. 

✓ Moja praca i moje wartości są zgodne. 

✓ Moja praca inspiruje mnie lub dodaje energii. 

✓ Mam czas na refleksję. 

Jeśli uważasz, że nie jesteś dobry w rozpoznawaniu własnych emocji, spróbuj następujących rozwiązań: 

✓ Znajdź czas na przemyślenie swoich uczuć w ciągu dnia. Jak im odpowiedziałeś? 

✓ Prowadź dziennik swoich uczuć. 

✓ Gdy ktoś zapyta „Jak się masz?” spróbuj udzielić precyzyjnej odpowiedzi związanej z Twoimi 

obecnymi odczuciami. Zamiast automatycznej odpowiedzi „w porządku”, określ swoje uczucia, nie 

zanudzając ludzi na śmierć - „Jestem ciekawy tego spotkania”. 



✓ Przechowuj kartę wyników swoich uczuć przez kilka tygodni. Uśrednij te uczucia, aby określić, które 

emocje są najbardziej rozpowszechnione i jak mogą wpływać na twoje relacje. 

Produktywne wykorzystywanie emocji 

Kiedy już wiesz, jak rozpoznać swoje emocje, możesz zająć się nimi. Inteligencja emocjonalna nie 

polega na zdolności do ukrywania swoich uczuć, ale raczej na mądrym używaniu emocji. Wyrażanie 

swoich uczuć w produktywny sposób może być różnicą między tworzeniem trwałych relacji a ich 

niszczeniem. Kora przedczołowa mózgu odgrywa dużą rolę w regulowaniu naszych emocji. Jednak kora 

przedczołowa może również rozregulować emocje. Wyobraź sobie siebie na konferencji liderów. 

Spotkasz jednego ze swoich zaprzyjaźnionych konkurentów i rozpoczniesz przyjemną rozmowę. W 

pewnym momencie twój konkurent wspomina o licytowaniu w ramach kontraktu, który, jak zakłada, 

zostałeś zaproszony do licytowania; jednak nie zdawałeś sobie sprawy z możliwości. Nagle twój nastrój 

się zmienia. Twój mózg zaczyna koncentrować się nie tylko na fakcie, że nie dostałeś tego dość dużego 

kontraktu, ale Twoja firma nie została powiadomiona o potencjalnym przetargu. W trakcie rozmowy 

Twój konkurent wspomina o innej możliwości, o której wszyscy zostaną powiadomieni. Twój umysł 

przenosi się na tę nową możliwość i słuchasz z zainteresowaniem, ale coś w głębi umysłu cię niepokoi. 

Kiedy bierzesz udział w tym dialogu, wiesz, że nie jesteś tak uważny, jak powinien. Twój konkurent 

czuje się nieco odrzucony z powodu Twojego braku zainteresowania i znajduje powód, aby przejść do 

rozmowy z innymi. 

Przejęcie kontroli nad emocjami 

Podczas jednego spotkania korporacyjnego, na którym kierownictwo i pracownicy badali oczywistą 

porażkę planu, który został zainicjowany w celu zwiększenia produkcji, kierownictwo zostało 

„zablokowane”. Pracownicy pozwolili swojej frustracji prowadzić spotkanie; byli źli z powodu ilości 

czasu straconego na ten projekt. To był odgórny pomysł, a pracownicy narzekali i zachwycali się swoim 

poczuciem, że wiedzą lepiej, jak stworzyć udany plan. Żołądek prezesa skurczył się; jego tętno 

przyspieszyło, a usta wyschły, gdy mózg sprowadził go do poziomu przetrwania. Był w pełnej 

odpowiedzi typu „walcz lub uciekaj” i zamierzał stłumić krzyki. Wyobraził sobie różne negatywne 

scenariusze. Ale złapał się, zanim miał się uwolnić. Przeszedł kawałek od pozostałych i policzył do 

dziesięciu. Wziął kilka głębokich oddechów. Zbliżając się do przedniej części sali konferencyjnej, 

podniósł rękę, by uciszyć, i podniósł mikrofon. „Przyjmuję odpowiedzialność za tę porażkę” - zaczął. 

Pokój ucichł. Wziął kolejny głęboki oddech. „Wszyscy macie rację, zakładając, że popełniliśmy błąd, nie 

włączając was w planowanie. Czasami zapominam, że nie jestem jedyną osobą, dla której dobro tej 

firmy jest priorytetem. Jesteście fundamentem całej organizacji. Czas się przegrupować. Zostanie 

utworzony komitet planowania złożony z przedstawicieli każdego departamentu. Jeśli nie jesteście w 

tym komitecie planowania, proszę, uświadomcie sobie, że potrzebujemy was wszystkich, abyście 

włożyli swoje wysiłki, a nawet swoją pasję, aby utrzymać produkcję na jak najwyższym poziomie, 

dopóki tego nie rozwiążemy. Proszę napisz do mnie lub umów się na spotkanie, jeśli masz pomysły, 

które pomogą w realizacji tego planu. Nie mogę obiecać, że wszystkie zalecenia zostaną wykorzystane; 

będzie to zależało od nowej komisji. Ale obiecuję, że wszystko zostanie rozważone ”. Kiedy skończył, 

jego tętno wróciło do normy. Uśmiechnął się i skinął głową do tej namiętnej grupy ludzi, którzy mieli 

pomóc odwrócić tę porażkę. Rozpoznając swoje emocje i podejmując wysiłek, aby je zmienić, był w 

stanie kontrolować sytuację. A przyznając się do swoich słabości, otrzymał empatię i wsparcie ze strony 

tłumu. 

To dokuczliwe uczucie złości i frustracji, być może nawet strach przed utratą możliwego interesu, 

spowodowało, że zniszczyłeś relacje, które miałeś z konkurencją. W przyszłości może nie czuć się 



zobowiązana do dzielenia się z Tobą żadnymi istotnymi informacjami na temat potencjalnych umów. 

Brak kontroli nad emocjami może być bardzo szkodliwy. 

Jeśli monitorujesz reakcje, takie jak te, możesz nauczyć się je zmieniać. Co spowodowało, że straciłeś 

połączenie w rozmowie? Czy był to gniew z powodu poczucia, że został wykluczony z konkursu? Czy 

był to strach, że nie będzie wystarczająco dobry, aby zostać uwzględnionym? Jak możesz pokonać te 

uczucia? Po każdym przypadku, w którym emocje przejmują kontrolę, poświęć trochę czasu na 

zastanowienie się nad tym, co działo się w twojej głowie. Ten wewnętrzny dialog mówił ci coś, co 

zmieniło twoje uczucia i nastrój. Rozpoznanie reakcji pomoże ci uzyskać nad nimi kontrolę w 

przyszłości. Twoja uwaga na rozmowę odbywa się w pamięci roboczej. Pamięć robocza to aktywny 

proces pobierania przychodzących informacji i łączenia ich z wiedzą, którą już zapisałeś. Kiedy 

rozmawiałeś z zaprzyjaźnioną konkurentką, twoja pamięć robocza była wypełniona trywialnymi 

informacjami z rozmowy, dopóki nie wspomniała o kontrakcie, którego nigdy nie udało ci się złożyć. 

Wtedy strach lub złość z ciała migdałowatego, emocjonalnego centrum w mózgu, wypełniły pamięć 

roboczą wątpliwościami dotyczącymi siebie i Twojej firmy. Było tak pełne tych uczuć i myśli, które z 

nich emanowały, że nie mogłeś skupić się na dalszej części rozmowy. Nawet po tym, jak Twoja 

ciekawość została wzbudzona przez nowe informacje, dręczące myśli pozostały i sprawiły, że poczułeś 

się nieswojo i wyglądałeś na bezinteresownego. Brak kontroli emocjonalnej może utrudniać sukces. 

Nauka kontrolowania swoich emocji w sytuacjach zagrażających życiu jest trudna, a kontrolowanie 

swoich emocji w warunkach postrzeganego zagrożenia może być jeszcze bardziej skomplikowane. 

Niektórzy przywódcy reagują na małe przeszkody, jakby od tego zależało ich przetrwanie. Odkrycie, 

czego potrzebujesz, aby poradzić sobie ze swoimi emocjami i impulsami, jest czasami kwestią prób i 

błędów. Jakie kroki możesz podjąć, aby odkryć i poradzić sobie ze swoimi emocjami? Spróbuj wykonać 

następujące czynności: 

1. Skanując swoje środowisko pracy, uważaj na ludzi, sytuacje, przestrzenie itd., Które wywołują w 

tobie reakcje emocjonalne. Może się okazać, że małe spotkania odbywające się w boksie wpływają na 

przykład na zapotrzebowanie na przestrzeń. Zaproponuj, aby spotkania odbywały się w innym miejscu. 

2. Zbadaj te wyzwalacze i naucz się je rozpoznawać. Jeśli czujesz się zły każdego dnia o określonej 

godzinie i nie wiesz dlaczego, poświęć trochę czasu na omówienie wszelkich dotychczasowych spotkań 

i zobacz, czy potrafisz wskazać problem. 

3. Określ odpowiednie reakcje na każdy wyzwalacz. Kiedy zdasz sobie sprawę z powtarzających się 

odpowiedzi, zdecyduj, jak możesz kontrolować lub zmienić stany emocjonalne, które wynikają z tych 

środowiskowych wyzwalaczy. 

4. Sporządź listę wszelkich niezwykłych wyzwań, przed którymi stoisz. Jeśli zauważysz, że rozpoznasz i 

zareagujesz lepiej na niektóre czynniki wyzwalające, ale nie możesz ich uniknąć, zapisz te spotkania i 

spróbuj znaleźć inne podejście, gdy jesteś z dala od pracy i nie jesteś już emocjonalnie związany z 

sytuacją. 

5. Eksperymentuj ze strategiami radzenia sobie. 

Jeśli doświadczasz chronicznego stresu związanego z tymi wyzwaniami, wybierz strategie, które 

pomogły ci w przeszłości i wypróbuj każdą z nich aż do ciebie odkryj, co najbardziej obniża Twój stres. 

Na przykład ćwiczenia, medytacja lub zatrzymanie się w biurze innego współpracownika na rozmowę 

może pomóc w utrzymaniu niskiego poziomu stresu. Znajdź czas na regularne wdrażanie ulubionej 

strategii. 



Ekspert ds. Stresu i neurobiolog Bruce McEwen określa reakcje adaptacyjne organizmu na stres jako 

allostazę. Organizm próbuje dostosować się do reakcji na stres, utrzymując równowagę lub 

homeostazę. Przy niewielkim stresie organizm produkuje hormony, które poprawiają twoje emocje i 

pomagają przechowywać ważne informacje. Ostry lub przewlekły stres utrudnia te same procesy. Jeśli 

twoje obciążenie allostatyczne staje się zbyt duże, wpływa to na twój nastrój, emocje i zachowania. Na 

przykład, być może ktoś w twoim życiu osobistym lub zawodowym sugeruje, że możesz być 

zestresowany. Nie wierzysz im, ponieważ jesteś tak przyzwyczajony do ciężaru, który niesiesz, że nie 

jesteś świadomy poziomu swojego stresu. Myślisz, że ta osoba jest szalona, ale kiedy druga osoba 

sugeruje, że możesz potrzebować przerwy, nawet jeśli chcesz „zastrzelić posłańca”, zdajesz sobie 

sprawę, że to tylko udowodni ich rację. Postanawiasz spróbować. Włożyłeś koszulkę Alfreda E. 

Newmana z napisem „What, Me Worry?” slogan i wystartuj na weekend. W końcu nie chcesz przegapić 

pracy, po prostu chcesz uspokoić tych ludzi w swoim życiu. Wyjeżdżasz ze znajomymi na weekend 

golfowy. Pogoda dopisuje, a Ty miło spędzasz czas. Myślisz: „Może mieli rację! Czuję się lepiej. A teraz 

wszyscy zostawią mnie w spokoju ”. Kiedy wrócisz do biura z zdrowym blaskiem, wszystko idzie dobrze 

- przez chwilę. Wciąż istnieją te same stare stresory. Chociaż uważasz, że wróciłeś z zerowym 

obciążeniem stresowym, łatwiej ci się rozjaśnia. Zanim dzień się skończy, zdajesz sobie sprawę, że 

możesz poczuć stres. Dlaczego nie możesz łatwiej radzić sobie w sytuacjach? Dlaczego nie panujesz 

nad swoimi emocjami? 

Warty czekania 

Masz cztery lata. Właśnie zaproponowano ci ptasie mleczko - niezła uczta dla dziecka w latach 

sześćdziesiątych. Ale poczekaj - jeśli nie jesz prawoślazu teraz ,poczekaj, aż dawca prawoślazu wróci ze 

zlecenia, możesz dostać drugą piankę. Jedna teraz czy dwie później? Co ma robić dziecko? Uniwersytet 

Stanforda przeprowadził test ptasiego mleczka z czterolatkami i odkrył interesujące informacje na 

temat kontroli impulsów. Pierwszym impulsem jest zjedzenie ptasiego mleczka. Jest tutaj. Wygląda 

pysznie. Ale niektórzy z tych młodych ludzi mogli czekać nawet dwadzieścia minut. Rozproszyli się. 

Niektórzy śpiewali. Niektórzy biegali po pokoju. Niektórzy po prostu siedzieli, gapili się na piankę i 

czekali. Inni zjedli piankę, zanim eksperymentator zdążył opuścić pokój. Nie czekali na nic. Te dzieci 

były śledzone w okresie dojrzewania, gdzie pojawiły się uderzające różnice. Ci, którzy czekali na ptasie 

mleczko, byli bardziej biegli społecznie, mieli więcej przyjaciół i byli bardziej odporni, niezawodni i 

zorientowani na cel niż ci, którzy nie mogli czekać. Dzieci, które czekały, zdobyły średnio 200 punktów 

więcej na egzaminach niż osoby nie będące cierpliwymi. Opóźnianie gratyfikacji i kontrola impulsów 

prowadzą do lepszego podejmowania decyzji, umiejętności dogadywania się z innymi i kontrolowania 

emocji, aby dowiedzieć się więcej. Wspaniałą wiadomością jest to, że niektórzy z tych czterolatków, 

którzy nie byli w stanie opóźnić gratyfikacji w latach 60., nauczyli się tej umiejętności gdzieś po drodze. 

Jako dorośli potrafią kontrolować swoje impulsy i opóźniać gratyfikację. Tej ważnej życiowej 

umiejętności można się nauczyć. Mózg może się zmienić! 

Twój poziom stresu przed wyjazdem na weekendowe odosobnienie jest bardzo wysoki i utrzymuje się 

już od jakiegoś czasu. Po weekendzie poziom stresu jest niższy, ale nawet nie zbliża się do normy. Więc 

kiedy tydzień się zaczyna i nie zrobiłeś nic, aby poradzić sobie ze stresorami w pracy lub reakcjami na 

te stresory, wskakujesz z powrotem do miejsca, w którym byłeś. Wysoki poziom stresu zagraża 

Twojemu zdrowiu, relacjom z innymi i zdolność do utrzymania wizji i osiągania długoterminowych 

celów. Stres zmienia twoją perspektywę z długoterminowej na krótkoterminową. Przeżycie dnia lub 

projektu jest tak dalekowzroczne, jak tylko możesz. Stres utrzymuje cię w chwili. 

Motywowanie się do dążenia do celów 



Zmotywowani ludzie wykonują swoje zadania. Ta kompetencja inteligencji emocjonalnej obejmuje 

zarówno nadzieję, jak i optymizm. W tej sekcji pokażę, jak zmotywować się i zwiększyć swoją nadzieję 

i optymizm, abyś mógł modelować te kompetencje i uczyć ich pracowników. Kora przedczołowa, z 

pomocą innych struktur mózgowych, odpowiada za motywację własną. Motywacja pochodzi z jednego 

z dwóch źródeł: pragnienia lub potrzeby. Jeśli ty lub twój mózg czujecie, że potrzebujecie czegoś do 

przeżycia, jesteście zmotywowani, aby coś z tym zrobić. Jeśli to, co robisz, nie ma wartości dla 

przetrwania, musisz tego pragnąć. Twoje cele, marzenia i wizja Cię motywują. Z optymistycznym 

nastawieniem dajesz nadzieję swoim obserwującym. Gdy Twoja organizacja dąży do osiągnięcia swoich 

celów, masz nadzieję. Wszystko to zapewnia przyjemność, która aktywuje system nagrody w twoim 

mózgu. Uwalnia się neuroprzekaźnik dopamina i jest to dobre uczucie. Ponieważ chcesz zachować te 

dobre uczucia, masz motywację do kontynuowania. Dążenie do celu często jest przyjemniejsze niż 

osiągnięcie celu. Zanim osiągniesz cel, mózg doświadczył wystarczającej nagrody za to konkretne 

osiągnięcie, a ty zbliżasz się do następnego celu z równą determinacją, popędem i dopaminą! 

  

Nadzieja wpływa na inspirację i motywację, które z kolei kierują Cię w stronę Twoich celów. Masz 

nadzieję, kiedy nie możesz się doczekać osiągnięcia swoich celów. Daje energię do wykonania pracy. 

Twoja nadzieja Cię inspiruje, a Ty inspirujesz innych wokół siebie. Jako osoba inteligentna emocjonalnie 

nadzieja powstrzymuje cię przed wycofaniem się w obliczu różnorodności. Nadzieja chroni cię przed 

depresją z powodu okoliczności, które wpływają na twoje cele i wizję. Mam nadzieję, że będziesz 

próbował. Jak zachowujesz nadzieję? Możesz nauczyć się motywować siebie. Wykonaj następujące 

kroki: 

1. Podziel swoje cele na małe kawałki. 

2. Skoncentruj się na ukończeniu jednej porcji, aż do jej zakończenia. 

3. Świętuj, kiedy ten fragment zostanie ukończony. 

Każde osiągnięcie daje nadzieję, że możesz osiągnąć więcej i osiągnąć nie tylko następny kawałek, ale 

cały cel. Pomyśl, jak inspirujesz się nadzieją. Następnie zastanów się, czy wykorzystujesz tę nadzieję, 

aby zainspirować innych. Liderzy z celami, wizjami i nadzieją są gotowi zmienić te cele, zwłaszcza w 

czasach zamieszania i zmian. Jeśli stwierdzisz, że nie jesteś w stanie osiągnąć żadnej części celu, 

powtórz cały cel, przepisz go i spróbuj ponownie. 

Przejście od pesymizmu do optymizmu 

Jeśli oskarżono Cię o patrzenie na świat przez różowe okulary lub o to, że szklanka zawsze jest w 

połowie pełna, jesteś optymistą. Nadzieja i optymizm są ze sobą powiązane. Optymiści są zwykle pełni 

nadziei, a ci, którzy mają nadzieję, są najczęściej optymistami. Dobra wiadomość jest taka, że 

optymizmu można się nauczyć. Według eksperta od optymizmu Martina Seligmana, każdy może 

zmienić poglądy pesymistyczne na optymistyczne. Seligman wyjaśnia, że optymista 

✓ Postrzega rozczarowania jako tymczasowe 

✓ Postrzega przeciwności losu jako sytuacyjne, a nie osobiste lub trwałe 

✓ Patrzy na zewnętrzne przyczyny problemów, zamiast całkowicie obwiniać siebie 

Z drugiej strony pesymiści patrzą na swoje nieszczęście jako 

✓ Stałe: „Nigdy nic nie robię dobrze”. 



✓ Wszechobecny: „W każdym aspekcie mojego życia coś idzie nie tak”. 

✓ Osobiste: „Jestem taki głupi!” 

Jeśli jesteś pesymistą, który chce zostać optymistą, zamień negatywne myśli w pozytywne: 

✓ Przypomnij sobie, że będziesz miał inne możliwości rozwiązania problemu. 

✓ Uświadom sobie, że przeciwności losu nie rozprzestrzeniają się we wszystkich aspektach twojego 

życia. Czasami wszystko idzie dobrze! 

✓ Chociaż nie obwinianie siebie jest trudne, jeśli w Twojej przeszłości są osoby, które mówią Ci, że 

jesteś idiotą, możesz oduczyć się tego nawyku. Spójrz na swoje osiągnięcia w życiu i zdaj sobie sprawę, 

że każdy popełnia błędy. 

Rozpoznawanie emocji u innych 

Kiedy staniesz się samoświadomy i będziesz w stanie poradzić sobie z własnymi uczuciami i 

zmotywować się, będziesz gotowy do radzenia sobie z emocjami innych. Timothy Leary poradził 

ludziom „Włącz, dostrój, odpadnij”. Jeśli chodzi o emocje, musisz je włączyć, dostroić i wpaść: włączyć 

radar emocji, dostroić się do uczuć innych i wpaść do ich świata. 

Dostrajanie - z niewielką pomocą neuronów lustrzanych 

Możesz dostroić się do emocji innych, gdy masz pod kontrolą własne uczucia. Ponieważ mózg nie może 

wykonywać wielu zadań jednocześnie, nie możesz skupić się na własnych uczuciach i zwracać uwagę 

na cudze uczucia. Dostrajanie się do tego, co ktoś może czuć i myśleć, jest zwykle nazywane empatią. 

Niektóre poziomy empatii sprawiają, że inni czują się wysłuchani i zrozumiani. Kiedy ktoś myśli, że ją 

rozumiesz, jej mózg uwalnia ważne chemikalia. Te substancje chemiczne - dopamina, serotonina i 

endorfiny - powodują, że mózg odczuwa przyjemność i jest blisko ciebie. Kiedy słuchasz tak dobrze, jak 

mówisz, współpraca z pracownikami lub klientami staje się znacznie łatwiejsza. Dzięki tej zdrowej 

współpracy możesz przekonać ludzi, aby spojrzeli na Twój punkt widzenia. 

Wielu uważa, że empatia jest związana z neuronami lustrzanymi. Te grupy komórek mózgowych 

znajdują się na lewej półkuli i łączą się, gdy obserwujesz, jak ktoś wykonuje zadanie. Łączą się ze sobą 

tak, jakbyś wykonywał zadanie, a nie patrzył. Neurony lustrzane mogą wykraczać poza zadania fizyczne 

i tworzyć połączenia poprzez obserwacje emocjonalne. Te neurony w zasadzie czytają w myślach lub 

przynajmniej intencjach. Kiedy widzisz kogoś idącego w kierunku samochodu, neurony lustrzane 

mówią ci, że otworzy drzwi i wsiada. Byłbyś zszokowany, gdyby osoba ta zamiast tego wybiła okno. W 

tym samym duchu, jeśli obserwujesz kogoś zdenerwowanego utratą ukochanej osoby, możesz się 

udławić; jeśli przeszedłeś przez podobne doświadczenie, masz w swoim mózgu wzorzec tego rodzaju 

emocji. Ci, którzy mają najbardziej aktywne systemy neuronów lustrzanych, mają skłonność do 

większej empatii niż ci, którzy ich nie mają. 

Empatia i wpływ 

Empatia pozwala ci poczuć to, co czują inni. Wykorzystanie swoich umiejętności empatycznych, aby 

pomóc innym poczuć się wysłuchanymi i zrozumianymi, daje ci możliwość wywierania wpływu. Ekspert 

ds. Przywództwa, John C. Maxwell, podkreśla: „Ludzi nie obchodzi, ile wiesz, dopóki nie dowiedzą się, 

jak bardzo Ci zależy”. Kontakt z uczuciami innych jest drogą do zrozumienia ich wartości, 

zainteresowań, pragnień i potrzeb. 



Empatia umożliwia liderom podejmowanie lepszych decyzji opartych nie tylko na faktach, ale także na 

intuicyjnym rozumowaniu. Możesz wierzyć, że wiesz, co jest najlepsze dla tych, którym przewodzisz, 

ale bez korzystania z silnych emocjonalnych połączeń, które stworzyłeś, możesz być jedynym 

wierzącym. Empatia zaczyna się w domu. Większość dzieci reaguje na płacz w pokoju dziecięcym, 

płacząc, co oznacza, że rozpoznają emocje innych. Obwody w mózgu emocjonalnym łączą informacje 

z mimiki twarzy, rozpoznawania głosu i ruchu ciała, aby pomóc Ci zestroić się z uczuciami innych. 

Rozpocznij szlifowanie swoich umiejętności empatii, obserwując mimikę twarzy, tonację i gesty lub 

mowę ciała. Następnie porównaj to, co osoba mówi, z Twoimi obserwacjami, aby zorientować się, co 

czuje ta osoba. Ta intensywna obserwacja może spowodować, że poczujesz to samo lub przynajmniej 

pozwolisz ci odpowiednio zareagować. Przywódcy wierzyli, że potrzebują władzy i kontroli, ale mylili 

się. Moc pochodzi ze zrozumienia relacji. Kontrola należy do każdego interesariusza. Kiedy sprawiasz, 

że inni czują, że mają jakąś kontrolę nad swoim życiem i mogą coś zmienić, podążają za twoim 

przykładem. Mózg musi czuć, że panuje nad sytuacją, w przeciwnym razie byłby stale zestresowany. 

Modelowanie emocji, które chcesz zobaczyć 

Emocje są zaraźliwe. Spotkaj się z kimś, kogo emocje są silniejsze od twoich, spędź z nimi trochę czasu 

i voila! Czujesz to samo. To nie jest voodoo; to jest prawdziwe. Nauczyciele są ekspertami w nadawaniu 

emocjonalnego tonu. Wejdź do klasy w stanie neutralnym i co otrzymujesz? Dzieci, których to nie 

obchodzi. Wchodź podekscytowany swoimi treściami, a dostaniesz uczniów, którzy nie mogą się 

doczekać nauki. Ten sam wynik występuje na spotkaniu. Spotkania zespołowe, spotkania 

organizacyjne, a nawet obiady z klientami muszą być prowadzone przez osobę zestrojoną 

emocjonalnie. Obserwuj przyjaciół lub kolegów w przypadkowej sytuacji; widać, że ich ciała mają 

tendencję do tworzenia lustrzanych odbić po kilku minutach rozmowy. Możesz wywrzeć wpływ swoimi 

uczuciami zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Głębokie emocje mają zwykle największy wpływ, a 

emocje negatywne są silniejsze niż pozytywne. Badania prześledziły przepływ emocji od przywódcy do 

podwładnego. Badacze używali pojazdów, takich jak klipy filmowe, do wywoływania pozytywnych lub 

negatywnych nastrojów, a następnie śledzili liderów, gdy spotykali się z pracownikami. Nastrój lidera 

zwykle przeważał i rozprzestrzeniał się. Zanim przejdziesz do następnego spotkania, sprawdź swój 

poziom zrzędliwości Konsekwencje rozprzestrzeniania się przygnębienia lub złości są łatwe do 

przewidzenia. Rozważ dwa poniższe scenariusze. 

✓ Uśmiechnięty lider: Wchodzisz na spotkanie z uśmiechem od ucha do ucha. Pozdrawiasz innych, 

którzy wciąż błyszczą tymi perłowymi białkami. Co robią Twoi pracownicy? Uśmiechnij się do siebie. 

Oglądanie tych wszystkich uśmiechów, które patrzą na ciebie, powoduje eskalację szczęścia. Spotkanie 

powinno udać się wszystkim w pozytywnym nastroju. 

✓ Mroczny przywódca: Zagłada i mrok cię opanowały. Właśnie straciłeś konto i jesteś bardzo 

nieszczęśliwy. Twoje spotkanie jest zaplanowane, więc wpadasz do środka. Na Twojej twarzy widać 

złość lub wstręt. Patrzysz na swoich odbiorców. Oczywiście twoi podwładni reagują na wyraz twojej 

twarzy. Uśmiechają się, próbując zmienić twój stan emocjonalny. Ale ich uśmiechy cię irytują. W końcu 

o czym się uśmiechają? Właśnie straciłeś konto. 

Sprzedawać z empatią 

Rozpocznij szlifowanie swoich umiejętności empatii, obserwując mimikę twarzy, tonację i gesty lub 

mowę ciała. Następnie porównaj to, co osoba mówi, z Twoimi obserwacjami, aby zorientować się, co 

czuje ta osoba. Ta intensywna obserwacja może spowodować, że poczujesz to samo lub przynajmniej 

pozwolisz ci odpowiednio zareagować. Przywódcy wierzyli, że potrzebują władzy i kontroli, ale mylili 

się. Moc pochodzi ze zrozumienia relacji. Kontrola należy do każdego interesariusza. Kiedy sprawiasz, 



że inni czują, że mają jakąś kontrolę nad swoim życiem i mogą coś zmienić, podążają za twoim 

przykładem. Mózg musi czuć, że panuje nad sytuacją, w przeciwnym razie byłby stale zestresowany. 

Radzenie sobie z emocjami wymykającymi się spod kontroli 

Nawet jeśli jesteś w stanie rozpoznać i poradzić sobie ze swoimi emocjami i emocjami tych, z którymi 

żyjesz i pracujesz, a nawet jeśli jesteś profesjonalistą w motywowaniu siebie i innych, będziesz miał 

kilka fart. Czasami coś się dzieje i odkrywasz, że Twoje emocje uciekają razem z Tobą i od Ciebie. W 

kolejnych sekcjach dowiesz się, w jaki sposób Twój mózg reaguje na takie sytuacje i co możesz zrobić, 

aby odzyskać kontrolę. 

Kiedy twój emocjonalny spokój zostaje przejęty 

Jesteś spokojny, spokojny i opanowany. Znasz swoje środowisko pracy; rozumiesz swoje emocjonalne 

wyzwalacze. Życie jest dobre. Ale zdarza się to znikąd. Kiedy najmniej się tego spodziewasz, 

emocjonalny przypływ ogarnia twój mózg, a płat czołowy nie ma szans go stłumić. Daniel Goleman, 

autor wielu książek na temat inteligencji emocjonalnej, nazywa ten zaskakujący pośpiech porwaniem 

emocjonalnym. Twoje prymitywne centrum emocjonalne, ciało migdałowate, jest tak zalane, że 

przejmuje kontrolę nad mózgiem. Powoduje utratę kontroli do tego stopnia, że kiedy schodzisz na dół, 

zwykle nie pamiętasz, co się stało. I nie rozumiesz, co cię spotkało. Porwanie emocjonalne może 

wystąpić w takich okolicznościach, jak ty 

✓ Zostały potraktowane niesprawiedliwie 

✓ Zostały obrażone lub zhańbione 

✓ Podważ swoją godność 

✓ Poczuj, że Twoje poczucie własnej wartości jest zagrożone 

✓ Doświadcz frustracji lub trudności w osiągnięciu celu 

Uważaj na (emocjonalną) powódź 

Chociaż porywanie emocji jest problematyczne, czasami można wybaczyć wybuchy. Mogą nawet być 

drogą do poprawy umiejętności inteligencji emocjonalnej. Refleksja nad sytuacją i tworzenie bardziej 

pozytywnych odpowiedzi jest z pewnością pomocne. Czasami porwanie prowadzi do powodzi - jedna 

po drugiej. Twoje allostatyczne obciążenie jest tak duże, że przepełnia Cię emocje. Zawsze czujny, 

twoje ciało jest gotowe na najgorsze. Twoje tętno przyspieszyło, oddech przyspieszył i czujesz, że nie 

możesz zejść z drogi emocji. Odpowiedzi stają się nieodpowiednie, praca w ogóle staje się trudna, a 

jeśli nie pojawi się kolejna sytuacja z przejęciem, symulujesz własną. Przewidujesz sytuację, zanim to 

nastąpi. Sprawiasz, że dzieje się najgorsze; niszczysz relacje, mówisz rzeczy, których możesz żałować, i 

tracisz szacunek kolegów, współpracowników i pracowników. Powódź to najgorszy scenariusz, w 

którym nie panuje nad emocjami. Jeśli czujesz, że masz kontrolę i wszystko idzie gładko, ale nagle 

zaczynasz tracić pewność siebie, masz trudności z byciem elastycznym i czujesz się zduszony przez 

niezdecydowanie, zbadaj, co wydarzyło się w Twoim życiu i spowodowało w tobie te zmiany. Zamiast 

tracić rozwiązania problemów, tracić pewność siebie pracowników i czuć się fatalnie przez wiele 

godzin, wycofaj się z każdej sytuacji, która powoduje porwanie lub powódź. Cofnij się i zobacz, co 

zmieniło się w Twoim otoczeniu, co powoduje takie nieodpowiednie reakcje emocjonalne. 

Odpowiedzieć na następujące: 

✓ Czy Twoje życie osobiste jest pod kontrolą? Chociaż myślisz, że zostawiłeś swoje życie w domu, 

zrobienie tego jest prawie niemożliwe. Sprawdź, co jest nie tak i napraw to. 



✓ Jakie zmiany zaszły w pracy? Czasami drobne zmiany mogą wywołać niepokój. Kiedy coś pójdzie nie 

tak podczas spotkania lub dyskusji, Twój już zestresowany mózg zaczyna przesadnie reagować. 

✓ Czy ktoś wyżej w hierarchii przywódczej wywiera na Ciebie presję? Kiedy Twoja organizacja nie 

przynosi satysfakcji zarządowi lub inwestorom, prawdopodobnie zaczynasz każdy dzień bardziej 

zestresowany niż zwykle. Stwórz plan rozwiązania problemu i skup się na jego realizacji. 

✓ Czy dobrze się odżywiasz i wysypiasz? Brak składników odżywczych i / lub snu wywołuje stres. Twoje 

emocje są trudniejsze do kontrolowania, gdy nie dbasz odpowiednio o swój mózg i ciało. 



Myślenie o drodze na szczyt: Podejmowanie decyzji 

Czasami podejmowanie decyzji przychodzi łatwo; w przypadku innych podjęcie decyzji to nie tylko 

wysiłek, ale pozorna niemożliwość. Skuteczne przywództwo nie pozwala na luksus zwlekania. Niektóre 

kluczowe decyzje wymagają podjęcia decyzji na miejscu. Oczywiście to, co twój mózg uzna za kluczowe, 

może nie być dla innych, co stanowi inną decyzję: 

Czy decydujesz się od razu, czy poświęcisz trochę czasu, aby zebrać więcej informacji? 

Możesz nakłaniać siebie lub innych do „racjonalnego spojrzenia” na decyzję. Zgadnij co? Mózg nie 

działa w ten sposób. Nie podejmujesz racjonalnych decyzji, dopóki nie spojrzysz na dane, a mam na 

myśli tylko wyniki końcowe i decydujesz wyłącznie na podstawie tych liczb. Reszta Twojego mózgu 

może wołać o wsparcie lub cicho szeptać coś do Ciebie po podjęciu decyzji. Czy ignorujesz to i 

pozostawiasz swoją decyzję taką, jaka jest? To może być najlepszy sposób, by lider zaprezentował się 

jako pewna siebie, rozsądna i zorientowana na cel osoba odpowiedzialna. Ale czy twój mózg zostawi 

cię w spokoju? Dokonywanie dobrych wyborów to kwestia zbierania danych ze wszystkich obszarów 

mózgu. Pozwól mózgowi wykonawczemu przemyśleć sprawę z mózgiem emocjonalnym i wybrać na 

podstawie percepcji obu. W tym rozdziale dowiesz się, jak wykorzystać poznanie i emocje w 

podejmowaniu decyzji. Dowiesz się, jak ważna jest pamięć robocza dla łączenia informacji z różnych 

obszarów mózgu, w tym z prawej i lewej półkuli, z kory przedczołowej i emocji. 

Jedna głowa, jedno serce, lepsze decyzje 

Myślenie o swoim myśleniu nazywa się metapoznaniem i jest to wyjątkowa ludzka zdolność. 

Arystoteles powiedział, że na racjonalnym umyśle spoczywa odpowiedzialność za kontrolowanie 

umysłu emocjonalnego, aby mógł być użyteczny w świecie. Wzięcie pod uwagę swoich emocji może 

być kluczowe przy podejmowaniu decyzji. 

Dokonywanie wyborów: masz odwagę? 

Mam przeczucie. 

Wiem to w głębi serca. 

Czuję to w kościach. 

Prawie nikt nie mówi czegoś w stylu: „Mój mózg mi mówi. . . ” lub „Czuję to w głowie”. Chociaż inne 

części są przypisywane, poczucie, że masz rację, pochodzi z emocjonalnego centrum twojego mózgu. 

Czy pamiętasz dane ze Star Trek: The Next Generation? Podobnie jak pan Spock, który go poprzedził, 

Data badał tylko fakty. Kapitan Kirk dodał ludzki dotyk, element emocjonalny. Dane, no cóż, dane i 

logicznie oferowane decyzje. Posiadanie danych w zespole lub w mózgu jest dobre, a współpraca 

danych z kapitanem Kirkiem w celu stworzenia połączonego racjonalnego / emocjonalnego wyboru 

jest jeszcze lepsza. Decyzje podejmujesz przez cały dzień. Sam wybierasz, w co się ubrać, co jeść, kiedy 

pracować, a kiedy się bawić. Większość z tych wyborów jest łatwa. (Jest zwyczajny piątek; założę dżinsy. 

Jestem na diecie; zjem sałatkę). Ale jeśli chodzi o trudne wybory, te, których możesz nie mieć nigdzie 

w swoim ciele, muszę dokonać wyboru, jak dokonać wyboru! Kiedy stajesz przed decyzją, Twój sposób 

działania może być jednym z następujących: 

✓ Nie wiesz, co robić, więc nic nie rób. 

✓ Musisz o tym pomyśleć. 

✓ Instynktownie wiesz, co robić i robisz to. 



W kolejnych sekcjach opisano sposoby rozwiązania każdej z tych sytuacji. 

Kiedy nie wiesz, co robić 

Kiedy wiesz, co robić, ale tego nie robisz, zwlekasz. Nie robienie niczego, gdy nie wiesz, co robić, jest 

inne, ale obie te sytuacje kończą się tym samym rezultatem. Nie podejmując decyzji lub nie działając 

w oparciu o którąś z nich, podejmujesz decyzję. Czasami „decydowanie” domyślnie może cię 

prześladować. Nie możesz się zdecydować na temat nowej kampanii? Nic nie robisz i pozostajesz przy 

starej kampanii. Decyzja podjęta. Nie wiesz, czy zainwestować w te akcje? Nic nie rób, a coś robisz - 

nie kupujesz tych akcji. Dobry przywódca gromadzi wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy pomagają w 

podejmowaniu decyzji. Dobrze jest usiąść, dać innym trochę mocy i zobaczyć, co się stanie. Ale musisz 

być gotowy, aby wkroczyć, jeśli uważasz, że ich decyzje nie przyniosą korzyści Twojej organizacji. 

Przemyślenie: dwa rodzaje decyzji 

Istnieją dwa rodzaje strategii podejmowania decyzji: 

✓ Dokładne podejmowanie decyzji opiera się wyłącznie na faktach. 

✓ Podejmowanie decyzji adaptacyjnych opiera się na faktach i wcześniejszym doświadczeniu lub 

emocje. 

Część wiedzy, którą zapisałeś w swojej pamięci długotrwałej, składa się z wiedzy prawdziwej. Decydując 

się na płatność gotówką czy kartą kredytową, decydujesz na podstawie jednej odpowiedzi, ile 

pieniędzy masz na koncie. Prawidłowe decyzje pomogą Ci rozwiązać większość konkretnych 

problemów, z którymi masz do czynienia na co dzień. Ale większość problemów jest nieco 

niejednoznaczna. Podejście do niejasnych problemów w sposób poprawny jest w najlepszym 

przypadku trudne. Większość decyzji przywódczych ma charakter bardziej adaptacyjny, a liderzy muszą 

spojrzeć na te problemy z wielu różnych perspektyw. Decydując się, czy szukać innego pracownika do 

działu księgowości, należy wziąć pod uwagę wiele perspektyw. Czy stać cię na inną pensję? Czy Twój 

obecny personel może wykonać pracę w odpowiednim czasie? Czy potrzebujesz specjalistycznej 

wiedzy, której obecnie nie masz? Kiedy zarządzasz swoją organizacją, adaptacyjne podejmowanie 

decyzji wpływa na Twoją produktywność i sukces. Podejmując tego typu decyzję, weź pod uwagę 

następujące aspekty: 

✓ Środowisko: jakie są oczekiwania Twojej firmy; jak twoja decyzja może wpłynąć na jej kulturę i 

klimat? 

✓ Osoby fizyczne: czy inni będą bezpośrednio dotknięci i będą potrzebować wkładu? 

✓ Priorytety: czy ta decyzja będzie korzystna w świetle twoich obecnych priorytetów? 

✓ Konsekwencje: Przeprowadź burzę mózgów na temat wszystkich możliwych konsekwencji. Jeśli do 

nich doszło, czy decyzja była zbyt ryzykowna? Czy ryzyko jest do zaakceptowania? 

Kora przedczołowa mózgu zajmuje się podejmowaniem decyzji adaptacyjnych i funkcjami 

wykonawczymi, takimi jak osąd. Kora przedczołowa może rozważyć różne aspekty decyzji, przyjrzeć się 

możliwościom i dokonać wyboru. Większość tej pracy zachodzi w obszarze kory przedczołowej zwanej 

korą oczodołowo-czołową, który znajduje się tuż za oczami. Struktura ta łączy emocje z ciała 

migdałowatego z racjonalnymi myślami o problemie. Bierze również pod uwagę mózg przetrwania. 

Duża część adaptacyjnego procesu decyzyjnego odbywa się bez świadomej wiedzy. 

Przyciągaj się: podejmowanie decyzji na miejscu 



Podejmowanie decyzji w mgnieniu oka jest czasami nazywane pochopnym osądem i jest przedmiotem 

wielu ciągłych badań. Kiedy idziesz chodnikiem i widzisz pianino spadające z okna tuż nad tobą, nie 

przestawaj myśleć o swoich opcjach. Po prostu działasz szybko. Ta błyskawiczna ocena działa dobrze 

dla ciebie. Badacze sprawdzają, gdzie te decyzje pojawiają się w mózgu i czy decyzje podejmowane 

bardzo szybko są tak samo ważne jak decyzje podejmowane więcej czasu i analiz. 

Dopamina nie jest narkotykiem 

Wcześniej pokazałem ci jak neuroprzekaźnik dopamina wpływa na twój system nagradzania i system 

uwagi. Ponieważ jest uwalniana dla tych dwóch funkcji, dopamina jest również bardzo zaangażowana 

w proces podejmowania decyzji. Przednia kora zakrętu obręczy, ACC, kieruje mózgiem do 

podejmowania decyzji na podstawie Twoich doświadczeń i wyników wcześniejszego podejmowania 

decyzji. Kiedy coś idzie nie tak, neurony dopaminowe w ACC stają się aktywne, próbując dowiedzieć 

się, dlaczego. 

Neurony dopaminy pamiętają i uczą się na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Czy byłeś kiedyś na 

rejsie i dostałeś choroby morskiej? Choroba morska jest wynikiem tego, że neurony dopaminy mają 

określone oczekiwania co do tego, jak twoje ciało reaguje w kosmosie, a następnie są zaskoczone 

ruchem oceanu. Zaczyna się konflikt sensoryczny i dopóki neurony dopaminy nie „nauczą się” zmiany 

ruchu, czujesz się źle. Możesz podejmować techniczne decyzje, używając prawdziwych decyzji, ale 

musisz używać myślenia adaptacyjnego, aby podejmować decyzje dotyczące przywództwa. Myślenie 

adaptacyjne wymaga uczuć. Dopamina jest niezbędna do tworzenia połączeń między myśleniem 

wyższego poziomu a myśleniem emocjonalnym. 

Dopamina działa na dwa sposoby: 

✓ W korze przedczołowej dopamina hamuje niepotrzebne i niepożądane myśli z centrum problemu. 

✓ W systemie nagród dopamina pamięta, co działa i co sprawiło, że czujesz się dobrze, a także co nie 

zadziałało i nie przyniosło żadnej nagrody. 

Płat czołowy: CEO twojego mózg 

Większość ludzi wyobraża sobie prezesa dużej firmy mieszkającej w apartamencie na ostatnim piętrze 

i pracującej na najwyższym piętrze budynku w ogromnym biurze otoczonym oknami, z których roztacza 

się piękny widok. Dyrektor generalny twojego mózgu, płat czołowy, ma podobne ustawienie. Znajduje 

się na najwyższym poziomie mózgu, zajmuje sporo geografii mózgu i ma inny widok na świat. Płat 

czołowy to miejsce, w którym podejmuje się decyzje. Twój awans do przywództwa zależał od 

umiejętności płata czołowego. Ale płat czołowy nie działał sam. Interakcja między wieloma obszarami 

mózgu i centrum emocjonalnym umożliwiła ci pracę z innymi, radzenie sobie z relacjami z klientami i 

innymi pracownikami, organizowanie, planowanie i podejmowanie decyzji. Trenuj swój mózg, zmień 

swoje życie. Dokonałeś tego poprzez swoje doświadczenia, relacje, refleksyjne myślenie i zdolność do 

pracy.  

Twoje emocje i uczucia, a nie przeciwko nim lub pozwolenie im rządzić przedstawieniem. Decydując 

się, możesz oprzeć swoją decyzję na intuicji, bardziej automatycznym procesie lub skorzystać z bardziej 

analitycznej i refleksyjnej metody. Oba są nadzorowane przez płat czołowy, w szczególności kora 

przedczołowa. Czas jest czynnikiem przy podejmowaniu decyzji. To, czy musisz podjąć natychmiastową 

decyzję, czy masz czas na badanie, analizę i konsultowanie się z innymi, wpływa na Twoją decyzję. 

Wiele osób musiało w ułamku sekundy podejmować decyzje podczas ataków terrorystycznych z 11 

września 2001 r. Niektórzy stali się bezradni; nie mogli zdecydować, co robić, ponieważ czas był 

ograniczony. Inni zostali przywódcami i opiekowali się bezradnymi; używali swoich uczuć do tworzenia 



działań. Po tych wydarzeniach wiele osób zmieniło swoje procesy decyzyjne, ponieważ inaczej patrzyło 

na świat. Przyjęli postawę „życie jest za krótkie”, w wyniku czego część ich krótkoterminowych decyzji 

została podjęta z innej perspektywy, a część ich celów uległa zmianie. 

Daj sobie czas na podjęcie decyzji 

Za każdym razem, gdy stajesz przed decyzją, problem lub decyzja zwraca uwagę na siatkowaty układ 

aktywujący (RAS) w pniu mózgu. Jeśli musisz zająć się problemem lub jesteś zainteresowany jego 

rozwiązaniem, dylemat przenosi się do ciała migdałowatego, centrum emocjonalnego mózgu, gdzie 

zaczynasz czuć się niepewnie, przestraszony, sfrustrowany lub zły. Jeśli nie zareagujesz od razu na te 

negatywne uczucia, masz szansę przeanalizować problem na wyższym poziomie mózgu. Przejmują go 

płat czołowy i kora przedczołowa. Daj sobie dziesięć sekund na to, by dostać się do obszarów 

wykonawczych mózgu i zastosować logikę do problemu. W ten sposób tłumisz przytłaczające 

negatywne emocje, więc nie działasz bez refleksji, ale bierzesz pod uwagę te uczucia, analizując, 

opracowując plan, organizując zasoby, określając możliwe konsekwencje, a następnie dzieląc się swoją 

decyzją. Stanie się bardziej świadomym reakcji organizmu na stres pomaga kontrolować emocje i brać 

je pod uwagę wraz z racjonalnymi myślami podczas rozważania problemu. Na przykład Keith prowadzi 

sieć sklepów, które obsługują biegaczy. Bieganie to wielki biznes. Sprzedaje najlepsze marki, z którymi 

wielu biegaczy pozostaje rok po roku. Sprzedaje również buty do chodzenia, buty do aerobiku i buty 

do treningu crossowego. Aby utrzymać niskie koszty, jego sklepy nie znajdują się w najmodniejszych 

częściach miasta. Czasami otwiera sklep w pobliżu uniwersytetu, aby zdobyć biegaczy z college'u, ale 

nawet wtedy oszczędza pieniądze na czynszu, trzymając się z dala od utartych ścieżek. Ponieważ jego 

sklepy są na uboczu, a w starszych dzielnicach, które są zaniedbane, sprzedaż miękkich artykułów, 

takich jak buty do chodzenia i aerobiku, spada. Nienawidzi tracić tej części biznesu, ale musi podjąć 

decyzję. Ponieważ nie musi w pośpiechu podejmować decyzji, Keith może przyjrzeć się różnym 

aspektom problemu, a nawet przeprowadzić pewne badania. Jego przeczucie podpowiada mu, że 

nadszedł czas, aby skupić się tylko na bieganiu, ponieważ ta część jego biznesu ma się bardzo dobrze, 

ale jego głowa wciąż liczy zyski z innych rodzajów butów sportowych. Keith może kierować się typowym 

formatem podejmowania decyzji, podobnym do tego, który jest następujący: 

1. Określ sytuację i decyzję, jaką należy podjąć. Najgorsze są buty inne niż buty do biegania, 

prawdopodobnie z powodu lokalizacji sklepów. Zrzucić linie lub zmienić lokalizacje? 

2. Zidentyfikuj ważne kryteria procesu i wyniku. Sprzedaż butów do biegania nadal rośnie. Buty do 

aerobiku i do chodzenia sprzedawały się wystarczająco dobrze, by można było je w magazynie, i 

zapewniają dobrą marżę zysku, ale ludzie - zwłaszcza kobiety - niechętnie robią zakupy w dzielnicach 

gdzie znajdują się sklepy Keitha. 

3. Rozważ wszystkie możliwe rozwiązania. 

Rozwiązania Keitha obejmują: 

• Noś tylko buty do biegania i akcesoria, co może zaoszczędzić pieniądze, ponieważ Keith będzie 

potrzebował mniej pracowników. 

• Pozostań w aktualnych lokalizacjach z niskim narzutem. 

• Zmiana lokalizacji, wyższe koszty ogólne i nadzieja na większy udział w rynku innych produktów. 

• Dodaj sklep internetowy. 

• Spróbuj przenieść jeden sklep i po roku zmierzyć wyniki. Jeśli zysk jest wystarczająco duży, rozważ 

przeniesienie innych sklepów. 



4. Oblicz konsekwencje tych rozwiązań w stosunku do prawdopodobieństwa spełnienia kryteriów. 

Keith napotyka następujące możliwe wyniki: 

• Przeprowadzka może być trudna i czasochłonna i nie gwarantuje wzrostu biznesu w działach 

miękkich. 

• Upuszczenie miękkich linek oznacza ryzyko utraty kupowania pod wpływem impulsu ze strony 

członków rodziny biegaczy lub biegaczy, którzy chcą mieć drugą parę bardziej swobodnych butów w 

innym celu. Niektórzy pracownicy mogliby zostać zwolnieni, a te pensje pomogłyby zrównoważyć 

utratę sprzedaży. 

• Sprzedaż przez Internet stworzyłaby zupełnie nowy rynek. Do listy płac należałoby dodać osobę z 

technologią. Sprzedaż mogłaby się zwiększać. 

• Przeniesienie jednego sklepu to ryzyko finansowe, ale nie jest tak duże, jak przeniesienie ich 

wszystkich. Pracownicy pozostaliby bez zmian. 

5. Wybierz najlepszą opcję. Uzyskaj pomoc od innych, jeśli potrzebujesz więcej informacji. Chcesz 

podjąć decyzję, która pasuje do Twoich wartości i finansów, więc podejmij wszelkie możliwe kroki, aby 

obliczyć ryzyko. 

Keith zdecydował się przenieść pojedynczy sklep do nowej lokalizacji. Czynsz jest o około 30 procent 

wyższy niż obecnie płaci, ale ma nadzieję na wyrównanie różnicy w sprzedaży. Ponieważ nigdy nie 

działał w ekskluzywnej okolicy, jest ciekawy, czy ogólna sprzedaż wzrośnie. Przezwyciężył swoje 

przeczucia, ale podejmuje małe ryzyko zamiast dużego. Postanowił, że zaryzykowanie może nawet 

zmienić wygląd jego firmy i rozszerzyć linie produktów, jeśli uzyska większy ruch. Często podejmowanie 

decyzji sprzyja dalszemu podejmowaniu decyzji. Aby podjąć decyzję, Keith musi wybrać lokalizację. Ma 

jednak czas, aby sprawdzić dane demograficzne i dowiedzieć się, gdzie zrobić pierwszy krok. 

Podejmowanie decyzji w mgnieniu oka 

Podejmowanie decyzji w ułamku sekundy, co nie zdarza się często w świecie biznesu, przebiega według 

innego schematu w mózgu. Twój RAS jest zaalarmowany, ponieważ Twój mózg przewiduje sytuację 

przetrwania. Informacje docierają do mózgu limbicznego, gdzie zachodzą reakcje emocjonalne. 

Substancje chemiczne uwalniane podczas reakcji walki lub ucieczki zwiększają przepływ krwi do 

kończyn. Przy mniejszym napływie krwi do mózgu Twoje myślenie może również zostać przerwane. 

Chociaż w takich przypadkach reakcja typu walcz lub uciekaj jest łagodna, ma ona miejsce, gdy stajesz 

przed nowym wyzwaniem, które ma ograniczenia czasowe. Twoje serce bije nieco szybciej, a głowa 

zaczyna pływać. Decydujesz się pójść w swoją stronę i podjąć decyzję w oparciu o emocje, jakie 

inspiruje obecne otoczenie i warunki. Kiedy polegasz na swoich jelitach, podejmujesz dobrą czy złą 

decyzję? W swojej książce Blink Malcolm Gladwell wyjaśnia, że być może podjąłeś bardzo dobrą 

decyzję. Twoje jelita mają bardzo dobre informacje. Niektóre badania sugerują, że podejmowanie 

decyzji na przestrzeni czasu przy użyciu strategii analitycznych nie jest lepsze niż poleganie na swoich 

przeczuciach i dokonywanie szybkich wyborów w oparciu o te uczucia. 

Bez odwagi, bez chwały 

Tony jest wiceprezesem odpowiedzialnym za tworzenie nowych produktów w firmie programistycznej. 

Jego praca jest bardzo wymagająca, ponieważ wciąż musi tworzyć najnowocześniejsze 

oprogramowanie. Najnowszym projektem, nad którym pracuje Tony, jest oprogramowanie 

zabezpieczające dla dużych sieci korporacyjnych. Normalną procedurą jest pobranie wersji beta 

oprogramowania i zainstalowanie go na kilku nieistotnych komputerach i uruchomienie próbnej wersji 



próbnej, podczas której użytkownicy porównują nowe oprogramowanie ze starym oprogramowaniem, 

aby sprawdzić, czy nowy produkt jest łatwiejszy w użyciu. , wymaga mniejszej pomocy technicznej i 

zapewnia większe bezpieczeństwo. Duży klient firmy Tony'ego zgłosił poważne naruszenie obecnego 

systemu bezpieczeństwa. Ponieważ starsze oprogramowanie wymykało się spod kontroli, zażądali 

natychmiast nowego oprogramowania zabezpieczającego lub przestawili się na nowego dostawcę. 

Tony musiał zdecydować, czy wydać wersję beta nowego oprogramowania zabezpieczającego, czy 

stracić klienta na rzecz innego sprzedawcy. Gdyby oprogramowanie działało, byłby bohaterem i 

ocaliłby konto. Jeśli to nie zadziała, straci konto. Ale i tak je straci, jeśli nie będzie miał im teraz czegoś 

do zaoferowania. Tony podjął ryzyko dla firmy. Chociaż była to szybka decyzja, Tony miał przeczucie, 

oparte na swoich wcześniejszych doświadczeniach, że to zadziała. A jeśli nie, miał trochę więcej czasu, 

aby wymyślić coś innego. 

Twoje przeczucia wynikają z wieloletniego doświadczenia w podejmowaniu decyzji i używaniu 

umiejętności krytycznego myślenia. Kiedy twój mózg przechowuje wszystkie dokonane przez ciebie 

wybory i ich konsekwencje, masz ogromny zbiór informacji do wyboru. To, co wydaje się 

natychmiastową oceną, jest tak naprawdę oparte na twoich doświadczeniach i mądrości z nich 

wynikającej. 

Pamięć robocza: większe znaczy lepsze 

Twój mózg pozwala ci przechowywać poprzednie doświadczenia, uczyć się na błędach i sukcesach oraz 

uczyć się na błędach innych. Co pozwala ci pogodzić się z tymi wszystkimi sytuacjami, łącznie z 

wynikami? Twoja wspaniała pamięć robocza. W tej sekcji dowiesz się, jak zwiększyć moc pamięci 

roboczej. Im większa staje się twoja pamięć robocza, tym lepiej jesteś w stanie rozważyć więcej opcji 

przy podejmowaniu decyzji. 

Tworzę mózg 

Pamięć robocza - proces, który umożliwia przechowywanie informacji w mózgu przez krótki okres czasu 

- umożliwia zarządzanie aktywnością świata zewnętrznego i wewnątrz mózgu. Pomyśl o pamięci 

roboczej jak o kartce papieru. Jesteś proszony o podjęcie decyzji dotyczącej Twojej firmy. Zapisujesz 

sytuację na papierze. Następnie przechodzisz przez proces podejmowania decyzji, taki jak ten, którego 

Keith użył w sekcji „Daj sobie czas na podjęcie decyzji”. Wszystkie informacje z procesu podejmowania 

decyzji trafiają na tę kartkę papieru. Być może pojawią się nowe informacje. To idzie na papier. 

Zaczynasz myśleć o wcześniejszych decyzjach, które dotyczyły tego problemu. Na papier idą. Wtedy 

myślisz o tym, co ktoś inny mógłby zrobić w tej sytuacji: słynny dyrektor, taki jak Bill Gates, twój ojciec 

lub twój przyjaciel. Te imiona i myśli, które o nich masz, również trafiają na papier. Twoja pamięć 

robocza (czasami nazywana pamięcią notatnika) jest jak ta kartka papieru i ma wiele do 

przechowywania. Kiedy masz luksus zapisywania rzeczy z pamięci roboczej (tak jak to robisz, gdy masz 

czas na rozważenie decyzji), opróżniasz pamięć roboczą, aby umożliwić wprowadzenie większej ilości 

informacji. Ale co z tymi pośpiesznymi decyzjami? Te, które nie dają Ci czasu na napisanie 

czegokolwiek? Nawet jeśli podejmujesz decyzje w locie, nadal przechodzisz przez proces 

podejmowania decyzji; po prostu musisz to wszystko zrobić w swojej głowie. Praca wyłącznie w głowie 

wymaga więcej miejsca w pamięci roboczej lub wystarczającej ilości przechowywanych w mózgu 

doświadczeń, aby podłączyć się do ważnych informacji, które mogą pomóc w podjęciu decyzji. Ten 

notatnik w twojej głowie musi być wystarczająco duży, aby wziąć pod uwagę informacje, twoje 

wcześniejsze doświadczenia i to, co mogą zrobić inni. Zaczynasz żonglować informacjami tak, jakbyś 

żonglował piłkami: 

✓ Piłka 1 to problem lub sytuacja. 



✓ Piłka 2 może dotyczyć tego, jak decyzja może wpłynąć na Ciebie, Twoich pracowników, wyniki 

finansowe itd. 

✓ Rozważ Ball 3 tak, jak ta sytuacja ma się do innych, które masz. 

✓ Ups, gdzie byliśmy? Piłka 4 - co zrobiłby tatuś? 

Jeśli twoja pamięć robocza jest wystarczająco duża, możesz je wszystkie zbadać,  bez ich utraty. 

Zwiększasz swoją pamięć roboczą, pracując nad pamięcią roboczą! Jesteś oczywiście zajętą osobą, ale 

jeśli zawsze coś zapisujesz, jeśli nigdy nie zapamiętujesz numerów, ale masz je zaprogramowane w 

telefonie lub jeśli Twój asystent przypomina Ci o każdym spotkaniu, oznacza to, że nie pracujesz na 

twojej pamięci roboczej. Nie możesz zwiększyć swojej pamięci bez jej używania. Pamiętasz, że jako 

student musiałeś zapamiętać poezję, preambuły i poprawki? To ćwiczenie było dobre dla twojej 

pamięci. Przećwicz następujące strategie budowania pamięci: 

✓ Graj w gry pamięciowe. Na przykład umieść talię kart zakrytą, a następnie odwróć po dwie na raz, 

szukając par. Postaraj się zapamiętać każdą kartę, na którą patrzysz, aby po odwróceniu karty z tym 

samym numerem łatwo znaleźć pasującą do niej kartę. 

✓ Wykonuj matematykę umysłową. Zapomnij na chwilę o kalkulatorze. 

✓ Staraj się zapamiętać imiona, zawody i dane osobowe nowych ludzi, których spotykasz. 

Życie w przeszłości 

Twoje przeszłe sytuacje i decyzje pozostają z tobą. Możesz polegać na wynikach niektórych decyzji, 

które pomogą Ci w przyszłości. W większości przypadków te doświadczenia pozwalają Ci już teraz 

podejmować dobre lub lepsze decyzje. 

Przywództwo pełne życzeń nie zadziała 

Twoje decyzje wpływają nie tylko na Ciebie. Max jest właścicielem i głównym pilotem małej stałej bazy 

operacyjnej (FBO - centrum obsługi samolotów i pilotów) na dużym lotnisku. Max ma problemy z 

utrzymaniem dobrych pracowników, od mechaników i elektroników po personel linii lotniczych i 

personelu biurowego. Max szczyci się tym, że nadąża za tym, co dzieje się w branży. Czyta wszystkie 

periodyki zarządzania lotnictwem i należy do stowarzyszenia kierowników lotnictwa. Za każdym razem, 

gdy Max inspiruje się artykułem lub kołysze się pomysłem innego właściciela, tworzy nowe zasady lub 

systemy, które brzmią, jakby pomogły w płynniejszym prowadzeniu biznesu, ale zwykle zastępuje swój 

najnowszy i najlepszy w ciągu kilku miesięcy jeszcze nowszym pomysłem - jeśli nie zawiodło w 

pierwszych tygodniach z powodu braku wskazówek. Pracownicy obstawiają, kiedy nadejdzie kolejna 

zmiana zdania Maxa. Max raz zdjął pamiątki lotnicze i pomalował poczekalnię dla klientów na różowo, 

próbując nadać pomieszczeniu bardziej nowoczesny wygląd. Później przeprowadził ankietę wśród 

niektórych klientów czarterowych i powiedzieli, że podobały im się stare pamiątki, ponieważ pokój był 

jak muzeum, a to sprawiło, że czekanie było mniej nudne. Max zmienił to z powrotem. Max stale 

zmieniał także minimalne warunki pogodowe, poniżej których mógł latać lot. Pracownicy nie byli w 

stanie stwierdzić, czy zmiany te wynikały z zysku czy bezpieczeństwa. Brak skupienia Maxa i 

niezdecydowane przywództwo stwarza zbyt niestabilne środowisko. Jego niezdecydowanie sprawia, 

że element przewidywalności, który mózg kocha, jest niemożliwy, przez co jego pracownicy są 

niespokojni, a niewielu z nich się trzyma. 

Ale nie możesz żyć przeszłością. Świat za bardzo się zmienił. Czy chcesz, aby Twój kardiochirurg 

wykorzystał dziś metody i decyzje, które podjął na tobie 20 lat temu? Prawdopodobnie nie. Ludzie 



wykorzystują przeszłość, aby pomagać w teraźniejszości i przewidywać przyszłość. Ale utknięcie w 

przeszłości jest katastrofalne dla przywódców. Życie w przeszłości może sprawić, że utkniesz. 

Przywództwo to zmiana. Aby się zmienić, musisz spojrzeć w przyszłość. 

Decydując się na przyszłość 

Liderzy, którzy zawsze koncentrują się na teraźniejszości, mogą ulec stagnacji. Lider, który koncentruje 

się na przyszłości, pozostaje w czołówce, podejmuje pewne ryzyko i podejmuje decyzje w oparciu o 

możliwości. Ma pomysły, których nikt inny nie ma i niekoniecznie są to pomysły najpopularniejsze. 

Liderzy wiedzą, że jeśli coś zrobią, jeśli podejmą decyzję, to coś się wydarzy. Liczą, że będzie to coś 

pozytywnego, ekscytującego. lukratywne i wymagające. Liderzy podejmują decyzje w oparciu o 

mądrość z przeszłości, wiedzę z teraźniejszości i nadzieję na przyszłość. Używają swoich przeczuć, aby 

kierować racjonalnym myśleniem 



Umożliwienie obecnym pracownikom doskonałości 

Jak wskazałem wcześniej, zadaniem lidera jest wydobycie z pracowników tego, co najlepsze. Możesz 

mieć dokładnie tych ludzi, których potrzebujesz do spotkania , cele i wypełnij swoją misję. Pomaganie 

obecnym pracownikom w doskonaleniu się sprawia, że Twoja organizacja jest silniejsza i bardziej 

produktywna. Wszystkie różne mózgi w Twojej organizacji wnoszą własne doświadczenia i 

umiejętności, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji i kierowaniu organizacji 

do celów. Spotkanie twarzą w twarz z każdym członkiem Twojej organizacji pomoże Ci odkryć, kto 

naprawdę podąża za Twoim przykładem. Liderzy potrzebują zwolenników, ale czasami nie wszyscy są 

z Tobą w zgodzie. Stajesz przed trudną decyzją, czy zatrzymać lub zwolnić pracowników, którzy nie 

pomagają zrealizować Twojej wizji. Możesz uniknąć stresu związanego z pozwalaniem ludziom odejść, 

odkrywając o nich więcej, ucząc ich więcej o organizacji i pomagając im stać się pracownikami, których 

potrzebujesz. W każdej organizacji można spotkać toksycznych ludzi, którzy mogą wywołać efekt 

falowania, który rozprzestrzenia negatywne nastawienie. Podobnie jak inne emocje, negatywność 

może być zaraźliwa. Musisz odszukać toksycznych ludzi i ustalić, czy rozumieją Twoją wizję, zgadzają 

się z Twoimi wartościami i czy chcą pracować nad misją w pozytywny, zachęcający sposób. Wyjaśnienie 

wszystkim, że oczekujesz pozytywnego, zachęcającego zachowania, jest szczególnie ważne, jeśli masz 

liderów zespołów, którzy stali się częścią tego negatywnego tłumu. W tym rozdziale dowiesz się, jak 

różne mózgi współpracują ze sobą, jak stres wpływa na twoją misję, jak radzić sobie z toksycznymi 

ludźmi i jak pomóc dobrym pracownikom stać się świetnymi. 

Nie ma dwóch takich samych mózgów: praca z różnicami 

Nigdy nie było mózgu takiego jak Twój i nigdy nie będzie. To stwierdzenie mówi ci, jak naprawdę jesteś 

wyjątkowy - i że każdy, z kim pracujesz, jest tak samo wyjątkowy. Twoje doświadczenia, dieta, sen, 

genetyka, środowisko, hobby, kariera i wszystko, co robisz, sprawia, że twój mózg jest wyjątkowy. 

Zrozumienie wyjątkowości każdego z Twoich pracowników pomoże Ci zrozumieć, jak funkcjonują 

najlepiej i jak możesz wydobyć z nich to, co najlepsze. Jeśli pracownicy rosną, rośnie też Twoja firma. 

Co powstrzymuje pracowników przed doskonałymi wynikami? Okazja? Strach? Samozadowolenie? 

Albo Ty? Mike jest właścicielem dochodowej firmy i radzi sobie dobrze, ponieważ robi wszystko. Jego 

pracownicy są doskonale przygotowani, ale Mike ma dwie obawy: nie chce szkolić swoich ludzi ze 

strachu, że potem odejdą i znajdą inne miejsce do pracy, i musi zarządzać mikrozarządzaniem. Mike 

nie wierzy, że wszystko można zrobić bez niego. W wyniku swojej postawy traci pracowników. 

Odchodzą, ponieważ nie sprawia, że czują się docenieni. Ale Mike jest szczęśliwy, że nie wyszkolił ich 

dla nikogo innego. Mike jest tak zaniepokojony, że jego firma nie może odnieść sukcesu bez niego, że 

nie bierze urlopu, co - według jego byłej żony - doprowadziło do ich rozwodu. Gdyby Mike sprawił, że 

jego pracownicy czuli się ważni i cenieni, zostaliby. Jeśli Mike ufał swoim ludziom, że postępują 

właściwie i zgodnie z nimi szkolił jego wizja i wartości, pozostaną i wzrosną. Czuliby, że są częścią czegoś 

i mogą coś zmienić. Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy osiągali sukcesy, a Twoja firma prosperowała, 

wykonaj następujące czynności: 

✓ Niech rosną. Skorzystaj ze szkoleń w miejscu pracy, zapewnij rozwój zawodowy na miejscu i wyślij 

ich na szkolenia zewnętrzne. 

✓ Daj im znać, że ich cenisz. Doceń pracę każdej osoby i wskaż związek między jej pracą a celami firmy. 

✓ Stwórz środowisko do nauki. Utrzymuj niski poziom stresu i poproś członków zespołu, aby śledzili 

innych pracowników, aby uzyskać pełne zrozumienie tego, jak działa organizacja. 

✓ Buduj zaufanie. Podkreśl umiejętności każdego zespołu i członka zespołu, aby pracownicy mieli 

pewność, że ich praca jest w dobrych rękach. 



✓ Buduj relacje. Poznaj głębiej swoich pracowników. Skorzystaj z treningu inteligencji emocjonalnej z 

rozdziału 8, aby do nich dotrzeć. Pomóż im budować i utrzymywać relacje między sobą. 

✓ Baw się dobrze. Zachęcaj pracowników do nawiązywania kontaktów towarzyskich; uczyń dzień pracy 

bardziej przyjemnym, dodając humor i opowiadając historie. 

✓ Doceń ich różnice. Rodzaje inteligencji, płeć i różnice pokoleniowe są częścią tego, co czyni każdego 

wyjątkowym. Zaakceptowanie i docenienie tych różnic w celu celebrowania wkładu pracowników 

stwarza lepsze miejsce do pracy. 

Wynik każdego przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od tego, jak każdy pracownik postrzega Twoją 

wizję. Często liderzy dzielą się swoją wizją, używając emocji, faktów i języka symbolicznego, a następnie 

zakładają, że wszyscy otrzymali to samo przesłanie i mają ten sam szeroki obraz tego, czym jest 

organizacja. Znajdź dobre medium dla każdego pracownika. Niektórzy chcą Twojego wkładu 

regularnie; inni nie chcą cię znać i mogą przyjść do ciebie, gdy ich projekt zostanie ukończony. Upewnij 

się, że możesz żyć z tym, co uznasz za najlepsze dla Ciebie i każdego pracownika. Nawet jeśli nie jesteś 

przywódcą delegującym, niektórzy ludzie potrzebują swobody działania, aby stać się kreatywnymi i 

poczuć, że mają kontrolę. Jeśli jesteś podobny do Mike'a - boisz się utraty dobrze wyszkolonych 

pracowników na rzecz innych firm - spójrz na możliwość klauzuli o zakazie konkurencji w ich umowach, 

która może uniemożliwić im pracę dla konkurencji przez sześć miesięcy, jeśli odejdą z Twojej firmy. 

Jeśli dopiero zaczynasz zajmować stanowisko kierownicze, przeczytaj, co musisz wiedzieć o każdym 

pracowniku. Osoba zajmująca się zasobami ludzkimi, liderzy zespołów i osobiste rozmowy mogą 

dostarczyć Ci wielu informacji. Zadowolenie pracowników może wymagać nagród wewnętrznych i 

zewnętrznych. Nagrody zewnętrzne lub zewnętrzne mogą być korzyściami pieniężnymi lub innymi 

korzyściami, aby pokazać, że doceniasz dobrze wykonaną pracę. Wewnętrzna motywacja, to 

wewnętrzne poczucie świadomości, że wykonałeś dobrą robotę, może być jeszcze ważniejsze. Okaż 

uznanie dla dobrze wykonanej pracy, przekazując ustną lub pisemną informację zwrotną. 

Wykorzystywanie różnic na swoją korzyść 

Kiedy pracujesz z pracownikami o różnej inteligencji, ich punkt widzenia na rozwiązywanie problemów 

lub ich podejście do projektów może się różnić. Poszanowanie i uznanie tych różnic może zwiększyć 

kreatywność i produktywność. Przedstawienie podstawowych informacji może rozpocząć serię sugestii 

lub z powodu różnych poglądów pracownicy mogą wstrzymywać się z oczekiwaniem na prośbę o ich 

wprowadzenie. Szukaj podejść do swoich projektów i rozwiązań problemów od pracowników. Wiele 

odpowiedzi zapewnia wybór dla Ciebie i Twoich pracowników. Będziesz spełniać potrzeby mózgu 

związane z dokonywaniem wyborów, a także szanować różnorodność. Spraw, aby pracownicy 

rozmawiali - z Tobą, ze sobą nawzajem i ze swoimi zespołami. Jeśli podobnie myślący ludzie zawsze 

wchodzą ze sobą w interakcje, nikt nie zmieni zdania. Zapomnij o tym, że wszyscy uwielbiają 

współpracować. Mózg jest społeczny i lubi wchodzić w interakcje z innymi mózgami, ale współpraca to 

umiejętność, której można się nauczyć. Oto kilka pomysłów, jak zachęcić ludzi do rozmowy: 

✓ Podziel się tematem i powiedz, dlaczego jest ważny. 

✓ Wyjaśnij, co masz nadzieję wyciągnąć z rozmowy. 

✓ Poprowadź rozmowę. Ktoś musi zacząć; Najłatwiej jest znaleźć punkt początkowy. 

✓ Szczerze mówiąc, jak idzie rozmowa; dziel się swoimi uczuciami podczas rozmowy. 

✓ Poproś innych, aby powiedzieli, co myślą o rozmowie, ale nie wahaj się wkroczyć i przekierować 

konwersację, jeśli wypadnie ona z kursu. 



✓ Powtarzaj „dziękuję”. Każdy komentarz zasługuje na odpowiedź, a „dziękuję” jest bezpieczne. Jeśli 

powiesz „słuszna uwaga” jednej osobie, musisz powiedzieć to wszystkim, w przeciwnym razie powoli 

zatrzymasz rozmowę. Pokaż, że jesteś im wdzięczny za udostępnienie. 

Twórz różnorodne rozmowy, upewniając się, że przyjaciele są rozdzieleni. Zachęcaj do konfrontacji. 

Zachęć pracowników do podzielenia się swoimi uczuciami. Jedną z metod, aby wprawić w ruch, jest po 

prostu przeprowadzenie burzy mózgów przez te różnorodne grupy, których użyją do opisania firmy, 

tego, co inni mogą o niej powiedzieć i co mówią klienci. Nie ma znaczenia, czy są pozytywne czy 

negatywne, pozwól myślom płynąć i umieść je na białej tablicy lub flipcharcie. Po zapisaniu myśli na 

jednej dużej liście, poproś ich, aby podzielili je na myśli pozytywne i negatywne. Najpierw omów tę 

negatywną listę. Następnie zobacz, czy wszyscy zgadzają się co do tego, co jest pozytywne. Poproś 

każdą grupę, aby wymyśliła więcej pozytywów, które chcieliby móc powiedzieć o firmie. Być może 

przeprojektowujesz swoją wizję, ale jeśli sprawi, że wszyscy będą bardziej produktywni, być może 

nadszedł czas, aby to zrobić. Zachęcanie do konfrontacji i dzielenie się uczuciami działa tylko wtedy, 

gdy ludzie czują się bezpiecznie, więc wypróbuj następujące pomysły: 

✓ Skoncentruj się tylko na faktach. Nie zwracaj uwagi na osobowości. 

✓ Zadawaj pytania i unikaj oskarżeń podczas rozmowy. 

✓ Zacznij od pozytywnej notatki. 

✓ Zaangażuj wszystkich w znajdowanie rozwiązań. 

Odkrywanie, jak stres powoduje bałagan 

W każdej organizacji - lub jeśli o to chodzi, w każdej grupie ludzi lub zwierzęta - tworzy się hierarchia. 

Chęć dowiedzenia się, kto tu rządzi, jest częścią ludzkiej natury. Niektórzy terapeuci uważają, że 

najmłodsze dziecko w rodzinie dzierży władzę. I wierzę, że jesteś tak szczęśliwy, jak twoje najbardziej 

nieszczęśliwe dziecko. Czy może to być prawdą również w biznesie? Twój najbardziej nieszczęśliwy 

pracownik może wywołać wystarczająco dużo stresu i negatywnych emocji, aby doprowadzić resztę 

zespołu do upadku. Biznes ma formalną hierarchię, ale hierarchie społeczne rozwijają się w ramach 

formalnej struktury. 

Wykorzystując stres u góry 

W miarę rozwoju hierarchii ktoś zajmuje pierwsze miejsce. Ta osoba ma moc wpływania na innych i 

może być Twoim najlepszym pracownikiem. Być może pojawił się prawdziwy przywódca, który 

poprowadzi innych do Twojej wizji. Osoba na szczycie hierarchii doświadcza pozytywnego stresu - 

takiego, który motywuje Cię do osiągnięcia pewnych celów. Pozytywny stres wzmacnia pamięć i 

umiejętności interpersonalne oraz pozwala odczuwać emocje niezbędne do wygrywania i osiągania 

sukcesów. Pozytywny stres jest narzędziem do załatwiania spraw. Odrobina adrenaliny, która 

przyspiesza bicie serca i wprawia pracowników w ruch, może znacznie przyczynić się do załatwienia 

spraw. Wypróbuj niektóre z poniższych strategii, aby zwiększyć i okiełznać pozytywny stres: 

✓ Wyznacz cele krótkoterminowe. Limity czasowe zwiększają poziom stresu, ale tylko na tyle, aby 

wywołać pozytywne reakcje u tych, którzy są do tego przygotowani osiągnąć cele. 

✓ Oferuj zachęty. Obietnica nagrody sprawia, że soki stresu płyną. 

✓ Obiecuj nową naukę. Niektórzy pracownicy odczuwają pozytywny stres, gdy są podekscytowani 

wykonalnym wyzwaniem. 



Większość badań pokazuje, że pieniądze nie są powodem, dla którego ludzie pracują dla organizacji. 

Powodem jest to, że podzielają wizję organizacji. Zwalczanie negatywnego stresu na dole Tam, gdzie 

jest góra, jest też dół. Przebywanie na dnie sterty wpływa na mózg na wiele niezbyt przyjemnych 

sposobów. Przyjrzyj się następującym typowym postępom problemów, z którymi pracownik odczuwa 

stres niski człowiek na słupie totemu: 

✓ Poczucie braku zaangażowania, niechcianego, trzymania w ciemności, ciągłej reprymendy, 

bezużyteczności lub bezradności może wywoływać chroniczny stres. 

✓ Przewlekły stres może prowadzić do niezdolności do jasnego myślenia i problemów zdrowotnych. 

✓ Problemy zdrowotne mogą prowadzić do absencji. 

✓ Nieobecność oznacza, że praca nie jest wykonywana. 

✓ Powrót do pracy po chorobie może powodować dodatkowy stres, ponieważ praca postępuje, a 

pracownik nie czuje się poinformowany. 

✓ Ten nowy stres może powodować dalsze problemy zdrowotne. I tak dalej i dalej i dalej. . . . 

Ponieważ stres jest odpowiedzią na mechanizm przetrwania, inny scenariusz jest wspólny dla 

pracownika na dole hierarchii. Odruchowa lub reaktywna część mózgu, która obejmuje pień mózgu i 

obszar emocjonalny mózgu, układ limbiczny, działa, aby cię chronić, ponieważ nie zna różnicy między 

stresem fizycznym a stresem emocjonalnym. Takie działanie może powodować następujące rodzaje 

nieświadomych myśli i szkodliwych działań: 

✓ Przebywanie na dnie sterty sprawia, że osoba czuje się nieadekwatna. 

✓ Za każdym razem, gdy osoba „na górze” potwierdza swój autorytet, czuje się ona jeszcze bardziej 

niepewna i nieadekwatna. 

✓ Ta osoba może czuć, że wszyscy w zespole znają jego rangę i być nią zakłopotani. 

✓ Aby uniknąć jakiejkolwiek kontroli, ta osoba stara się nadać plik jeden na wierzchu wygląd 

nieadekwatny. 

✓ Osoba stwarza sytuację, w której pies na górze nie może kontynuować swojej pracy, przenosząc w 

ten sposób negatywną uwagę z dołu na górę. 

Czy na górze jest miejsce? 

Włącz swoich pracowników do chwały i zysków, aby czuli się ważni i doświadczali mniejszego stresu. 

John i Lois ciężko pracują, aby ich e-biznes działał. Zaczęło się od kilku kreatywnych pomysłów 

,zajmowanie się prezentami dla dzieci. Jako młodzi rodzice zdali sobie sprawę, jak bardzo byli 

podekscytowani otrzymywaniem ubrań i innych artykułów z imieniem ich dziecka. John i Lois otworzyli 

swój sklep internetowy za pośrednictwem większej firmy internetowej, która miała produkować te 

produkty. Projektowali i tworzyli do wczesnych godzin porannych, podczas gdy wykonywali codzienną 

pracę i wychowywali dzieci. To była praca z miłością i była wyczerpująca. Ale ich wysiłki opłaciły się. 

Wkrótce firma przyniosła wystarczające zyski, aby Lois mogła rzucić swoją codzienną pracę i podzielić 

swój czas między dzieci a biznes. John nadal pracował wieczorami w firmie, kiedy dzieci poszły spać. 

Życie było dobre. Aż wszystko się zmieniło. E-biznes, który składał i wysyłał zamówienia, zmienił swój 

sposób prowadzenia działalności. Procent, jakiego potrzebowała ta firma, dał Johnowi i Loisowi 

zaledwie 10-procentowy zysk. Firma chciała również ujednolicić ceny produktów w każdym ze swoich 



e-sklepów. Kiedy John i Lois zobaczyli swoje marzenie o prowadzeniu firmy, która oferowała usługi 

rodzicom, dziadkom, ciotkom i wujkom, które poszły na marne, byli zrozpaczeni. A potem znaleźli 

Jeremy'ego. Jeremy miał mały sklep, w którym wytwarzano wiele przedmiotów sprzedawanych przez 

Johna i Lois. Jeremy mógł tworzyć i wysyłać zamówienia, tak jak robiła to firma elektroniczna. 

Kosztowałoby to więcej, ale na dłuższą metę i przy dużym wolumenie, John i Lois nadal mogliby 

oferować swoje usługi i zarabiać na życie. Zadziałało. John i Lois zaczęli widzieć wzrost swoich 

dochodów. Zamówienia przychodziły szybko, a Jeremy wypełniał je tak szybko, jak przychodziły. 

Ponieważ biznes był wyjątkowy, przyciągnął uwagę prasy i pojawił się w artykule o internetowych 

sklepach typu „mama i tata”. John i Lois udzielili wywiadów, sfotografowali swoje produkty, a nawet 

pojawili się w telewizji. Po tym wszystkim zauważyli, że kilku klientów narzekało, że ich zamówienia nie 

przyszły tak szybko, jak w przeszłości. Jeremy zaczął pozostawać w tyle. To prawda, że biznes się 

rozwijał, więc John zapytał Jeremy'ego, czy potrzebuje więcej pieniędzy, by zatrudnić kogoś innego, 

kto zajmie się ładunkiem. Jeremy odmówił. Narzekał, że ludzie tylko jęczą. Był zły, a czasem wrogi. John 

i Lois zaproponowali, że kupią firmę od Jeremy'ego, aby mogli zatrudnić innych do wykonania pracy. 

Jeremy odmówił. Kiedy John i Lois rozważali znalezienie innej firmy, która zastąpiłaby Jeremy'ego, Lois 

dotarło do głowy, co się stało. Jeremy nie został uwzględniony w żadnej reklamie. John i Lois wzięli na 

siebie całą zasługę za ich wspaniały interes. W rzeczywistości Jeremy zrobił bardzo dużo. Wizja, misja i 

cele sklepu pozostały takie same, ale Jeremy musiał zostać przeniesiony na szczyt. John i Lois zawarli 

nowe porozumienie z Jeremy'm, który odtąd był uwzględniany we wszelkich promocjach. Jego imię i 

nazwisko oraz biografia zostały umieszczone w witrynie internetowej wraz z danymi Johna i Lois. 

Jeremy sam zaczął promować produkty i cała trójka odkryła, że wiedza Jeremy'ego na temat tego, co 

trafiło do produkcji, była imponująca dla klientów. Jeremy podszedł i podzielił górę. Jego poziom stresu 

spadł; jego entuzjazm wzrósł. 

Ten scenariusz nie jest ładny, ale zdarza się uniwersalnie. Prawdopodobnie pamiętasz, że ktoś w twojej 

szkole podstawowej był klasowym klaunem. To dziecko mogło być bystre, ale po prostu nie łapało 

wielu rzeczy. Zadaniem klasowego klauna było odciągnięcie nauczyciela od nauczania, ponieważ 

nauczanie wprawiało go w głupotę. Uważa, że jeśli nauczyciel nie uczy, nawet jeśli w rezultacie wpadnie 

w kłopoty, nie wygląda głupio. Zamiast tego wygląda tak, jakby go to nie obchodziło i bawi klasę, 

ponieważ wierzy, że go za to polubią. 

W pracy ten scenariusz może się rozegrać nieco inaczej. Twój zespół przygotowuje się do 

wprowadzenia nowego produktu. Jeden z pracowników uważa, że został pominięty na specjalnym 

stanowisku w zespole. Ponieważ czuje, że nie otrzyma odpowiedniego uznania za wykonaną pracę, 

chce w jakiś sposób sabotować projekt. Przerywa każde spotkanie zespołu pytaniami i obawami 

dotyczącymi premiery. Kłóci się z kilkoma członkami zespołu o szczegóły. Co się stanie, jeśli zwolnisz 

lub przeniesiesz osobę na dole? Jeśli myślisz, że życie będzie dobre, możesz się bardzo pomylić. Widzisz, 

ktoś musi być na dole. Pytanie brzmi, jak to naprawić? Czy potrafisz uczynić wszystkich równymi? Tak. 

Jeśli zespół może wyraźnie zobaczyć Twoją wizję i podzielić się nią z Tobą. Jeśli każdy członek może 

włączyć się w twoją misję i wyznaje te same wartości, które wyznaje Twoja firma, i jest gotowy na 

wspólną podróż, hierarchia może nie stanowić problemu. Musisz zdać sobie sprawę, że nie możesz 

tego zrobić sam i musisz uczynić każdego członka swojej organizacji członkiem swojego zespołu. Nie 

każdy jest nieszczęśliwy na dole hierarchii. Wiele osób tego nie robi chcą stresu związanego z próbą 

wspinaczki na szczyt. Wykonują swoją pracę, aby zarabiać na życie i uczestniczyć w dowolnych hobby i 

zainteresowaniach, które lubią. Po osiągnięciu emerytury szczęśliwie odchodzą na emeryturę i może 

im się to udać. 

Neutralizowanie toksycznych ludzi 



Toksyczni ludzie to ci ludzie w twoim życiu, którzy są tak negatywni, że wysysają z ciebie energię i 

sprawiają, że jesteś nieszczęśliwy, ale z jakiegoś powodu albo czujesz się zmuszony do przebywania w 

ich pobliżu, albo myślisz, że możesz ich zmienić. Wystarczająco złe jest, gdy infekują twoje życie 

osobiste, ale kiedy infekują twoją firmę, pracowników i twoją przyszłość, czas na detoks. 

Rozpoznawanie toksyczności w miejscu pracy 

Ponieważ negatywność i toksyczność rozprzestrzeniają się jak zarazki w miejscu pracy, musisz 

rozpoznać cechy toksycznego pracownika. Uważaj na następujące oznaki, że wśród personelu jest 

osoba toksyczna: 

✓ Plotka: Od dystrybutora wody po toaletę osoba toksyczna mówi o innych w pracy, kogo słucha. 

✓ Niekonstruktywna krytyka: może to zrobić lepiej, zrobiłby to w inny sposób lub uważa, że nigdy nie 

powinno się tego robić. 

✓ Królowe dramatu: Jej życie to bałagan! Nie mogła wykonać pracy, ponieważ zjadł ją jej pies! 

✓ Królowie dramatu: nikt go nie rozumie; jest bardzo kreatywny, ale nie może tego wypuścić w tym 

środowisku. 

✓ Gorycz: Ponieważ nie proszono jej o udział w projekcie; mówi wszystkim, że projekt jest poniżej niej. 

✓ Ciągłe narzekanie: środowisko śmierdzi; oświetlenie nie jest dobre; sprzęt jest archaiczny. 

✓ Obwinianie innych: projekt zakończyłby się sukcesem, gdyby ktoś nie był zaangażowany; to nie jej 

wina. 

Opis efektu tętnienia 

Jeśli Twoi pracownicy wystarczająco wysłuchają negatywnych opinii toksycznej osoby, opuszczą Twoją 

firmę lub ulegną toksyczności. (Jeśli nie możesz ich pokonać, dołącz do nich). Dołączenie do toksycznej 

osoby dodaje oliwy do jej ognia. Co ta toksyczność wpływa na Twoje miejsce pracy? Im bardziej 

negatywne staje się środowisko pracy, tym większe prawdopodobieństwo, że coś zobaczysz 

✓ Niższa produktywność 

✓ Niższa inteligencja emocjonalna 

✓ Więcej czasu spędzonego na ukojeniu uczuć 

✓ Brak entuzjazmu 

✓ Utrata zainteresowania wizją 

✓ Większe zainteresowanie osobistymi programami 

✓ Utrata kluczowych pracowników 

Na szczęście efekt tętnienia działa w obie strony. Tak jak negatywność rozprzestrzenia się po całej 

firmie, tak samo może być pozytywne nastawienie. Jeśli Twoi pracownicy wiedzą, że przyjrzysz się temu 

problemowi i coś z nim zrobisz, będą chcieli z Tobą współpracować. Poinformuj ich, że znajdziesz źródło 

zanieczyszczenia i zrobisz wszystko, aby odzyskać pozytywne środowisko, którego pragniesz. 

Odtruwanie mózgu 



Odkrycie, dlaczego ludzie są toksyczni, jest kluczem do stworzenia lepszego środowiska pracy. Za 

każdym razem, gdy ktoś czuje się tak nieswojo, że musi być toksyczny, aby funkcjonować, znajduje się 

w trybie przetrwania. Działa reakcja walki lub ucieczki. Zachowanie osoby toksycznej koliduje z jej pracą 

i pracą innych. Oto kilka możliwych przyczyn toksyczności: 

✓ Niezrozumienie wizji firmy 

✓ Odłączenie się od celu organizacji 

✓ Niespełniona potrzeba łączenia się z innymi 

✓ Nieistniejące umiejętności inteligencji emocjonalnej 

✓ Nie wiesz, czego oczekujesz 

✓ Problemy w domu 

✓ Poczucie niedoceniania 

Aby rozpocząć detoksykację swojej firmy, pracuj nad odkryciem podstawowych problemów 

negatywności. Robisz to, otwierając linie komunikacyjne. Porozmawiaj indywidualnie z każdą osobą, 

która wnosi negatywność do miejsca pracy i porozmawiaj z tymi, którzy zostali złapani w tę 

negatywność i mogą ją w rezultacie szerzyć. Poświęć trochę czasu, aby dowiedzieć się, czego się od 

nich oczekuje, i powtórz swoje oczekiwania. Wyjaśnij i zaakcentuj swoją wizję. Pokaż im, gdzie pasują 

do Twojej wizji i misji. Dowiedz się, jak wygląda ich sytuacja w domu. Zaoferuj poradę lub inne zasoby, 

jeśli problem pochodzi spoza biura. Po rozmowie twarzą w twarz z toksycznymi ludźmi w Twojej firmie, 

spotkaj się z każdym zespołem lub działem. Przejrzyj swoją wizję i swoją misję na początku każdego 

spotkania. Jeśli znajdziesz dodatkowych pracowników  nie są zsynchronizowane z Twoim celem i nie 

wiedzą, do czego pasują, rozpoczynaj indywidualne spotkania ze wszystkimi, zarówno toksycznymi, jak 

i nietoksycznymi. Pokaż swoją obecność w całej organizacji. Być obecnym. Przestrzegać. Słuchać. 

Szukając rozwiązań, pamiętaj, że możesz być częścią problemu. Czy modelujesz zachowanie, które 

chcesz zobaczyć? Czy Twoje słowa lub czyny są negatywne? Spotkaj się z zespołem wykonawczym i 

omów problem. Upewnij się, że mają możliwość zabrania głosu, jeśli mają trudności z oczekiwaniami, 

celem lub kolejnymi krokami. Program coachingu lub mentoringu (patrz rozdział 4) może pomóc w 

walce z toksycznością. Chociaż taki program może coś zmienić, ostrożnie podchodź do coachingu 

toksycznych ludzi. Pracownicy z problemami mogą, ale nie muszą być dobrymi kandydatami do 

coachingu. Wybierz mądrze. Tak jak toksyczni ludzie szerzą negatywne nastawienie w miejscu pracy, 

mogą również rozpowszechniać ją wśród swoich mentorów. Wybierz silnych mentorów, którzy 

rozumieją problem. Upewnij się, że mentorzy mają silne pozytywne nastawienie i mogą wyjaśnić 

toksycznemu podopiecznemu, że jest ceniony i jak pasuje do wizji i misji organizacji. Zaoferuj każdemu 

pracownikowi szansę przyłączenia się do Twojej misji. Prowadzenie ludzi tam, gdzie już chcą iść, jest 

łatwe. Ci, którzy nie chcą pracować według twoich oczekiwań i którzy stoją na drodze tym, którzy to 

robią, muszą naprawdę szukać innej wizji. Daj im możliwość znalezienia go gdzie indziej. 

Przenoszenie ich z dobrych do wielkich 

Znalezienie dobrych pracowników nie jest trudne. Masz już dobrych pracowników. Wspaniali 

pracownicy są jak wielcy liderzy: nie rodzą się, ale są stworzeni. Czasami dziedziczysz pracowników, 

przejmując stanowisko kierownicze. Zamiast zastępować pracowników innymi, którzy nie znają firmy, 

lepiej ocenić ich mocne i słabe strony oraz pomóc im rozwinąć umiejętności, których potrzebujesz. Jeśli 

masz do czynienia z firmą, która nie osiąga wyników i otrzymałeś niesamowitą okazję, aby ją odtworzyć 



lub przynajmniej przyspieszyć, niektóre poważne zmiany mogą być konieczne. Masz szansę wydobyć 

to, co najlepsze ze wszystkich, których prowadzisz. 

Rozwijanie ludzi 

Jedyną osobą, którą naprawdę możesz zmienić, jesteś ty sam. Jeśli próbowałeś zmienić współmałżonka 

lub ukochaną osobę, prawdopodobnie wiesz, że to prawda. Ale jeśli chodzi o pracowników, z 

pewnością możesz zaoferować możliwość zmiany. Na każdym z moich stanowisk zawsze czuję, że moja 

praca polega na docieraniu do ludzi tam, gdzie są, a następnie pomaganiu im się rozciągnąć. Ustawienie 

drążka jest lepsze niż walenie się w jego stronę Tworzenie ciepłej i przyjaznej atmosfery pomaga 

mózgowi czuć się bezpiecznie. Wiele osób uważa kontakty towarzyskie z pracownikami poza biurem 

za korzystne. Ale kiedy do tego dojdzie, Twoi pracownicy muszą wiedzieć, jakie są Twoje oczekiwania i 

czy mogą je spełnić. Ustawienie poprzeczki i upewnienie się, że zrozumieją, czego dokładnie od nich 

oczekujesz, jest ważnym krokiem w pomaganiu pracownikom w rozwoju ich pracy. 

Ponieważ liderzy zapisali w swoich wspomnieniach to, czego oczekują od innych, mogą oczekiwać, że 

wiedzą również ich pracownicy i liderzy zespołów. Wiele osób popełnia ten błąd. Pomyśl o korekcie 

przemówienia lub artykułu. Kiedy dokonujesz korekty, często przeoczasz błędy lub przeoczenia. Dzieje 

się tak, ponieważ twój mózg wypełnia puste miejsca z banków pamięci. Inni, którzy dokonują korekty, 

mogą od razu zauważyć te błędy. Oczekiwanie, że pracownicy będą czytać w Twoich myślach, nie 

wchodzi w grę. Wyraź swoje oczekiwania. Zapisz je i przejrzyj podczas spotkań i osobistych konferencji 

w celu wzmocnienia i zmiany. Ustawienie poprzeczki wymaga kontaktu z pracownikami. Oto kilka 

sugestii: 

✓ Coroczne rekolekcje, podczas których wszyscy mają szerszy obraz, a pracownicy lepiej rozumieją cele 

i oczekiwania 

✓ Półroczne lub kwartalne spotkania dotyczące planowania z liderami zespołów w celu wzmocnienia 

oczekiwań 

✓ Spotkania jeden na jednego z bezpośrednimi podwładnymi w celu modelowania spotkań, jakie mogą 

odbywać ze swoimi liderami i zespołami 

Przedstaw swoje oczekiwania wizualnie i nie zapominaj o najważniejszym: wizji Twojej organizacji. 

Zachęcanie pracowników do osiągnięć 

Spełnianie oczekiwań to wielkie osiągnięcie dla każdego pracownika. Poczucie kontroli to wielkie 

osiągnięcie dla mózgu każdego pracownika. Liderzy stwarzają pracownikom możliwości działania i 

zmiany na kilka z następujących sposobów: 

✓ Nawet jeśli uważasz, że możesz wykonać pracę lepiej lub szybciej, nie rób tego. Przekaż 

odpowiedzialność swoim pracownikom. 

✓ Ustaw pasek. Nakreśl, zdefiniuj, narysuj lub wytatuuj oczekiwania i umiejętności potrzebne 

pracownikom do wykonania pracy. Postaraj się, aby były jasne i konkretne, i upewnij się, że Twoi 

pracownicy mogą zobaczyć, jak przyczyniają się do osiągnięcia celu. 

✓ Pomóż pracownikom wizualizować sukces za pomocą emocji, faktów i symboli. 

✓ Utrzymuj otwarte linie komunikacyjne. Zapewnij pracowników, że mogą zadawać wszelkie pytania, 

jakie mogą mieć po drodze. Ich wkład jest ważny dla Ciebie i dla sukcesu firmy. Mogą znaleźć lepszy 

sposób na osiągnięcie twoich celów. 



✓ Uwzględnij różnice w inteligencji i stylu uczenia się. Możesz być lepszy w wizualizacji i oczekiwać, że 

inni będą w stanie zobaczyć twoje zdjęcie, ale niektórzy mogą otrzymywać wiadomości lub załatwiać 

sprawy, słuchając, rozmawiając lub działając. Dostanie się do tego samego miejsca różnymi kanałami 

jest całkowicie dopuszczalne. 

✓ Poinformuj pracowników, że możesz pomóc im rozwiązać problem. Pokaż im, że Twoja firma jest dla 

Ciebie pasją i chcesz pomóc, jeśli tego potrzebują. 

✓ Świętuj małe sukcesy. Wzrost może być powolny, a czasem trochę bolesny. Bądź główną 

cheerleaderką. 

✓ Świętuj, gdy oczekiwania zostaną spełnione. Jeśli widzisz miejsce na większy wzrost przy niewielkim 

rozciągnięciu, zaoferuj pracownikom możliwość dalszego rozwoju. Nie umniejszaj tego, co zostało 

osiągnięte, ale pokaż im, że zawsze się rozciągasz i że oni też mogą to robić. 

✓ Przygotuj się na zmiany. Dobrzy pracownicy czasami znajdują się w złym miejscu. Jeśli możesz, oferuj 

opcje, gdy przypisany projekt nie działa dla określonej osoby. Ludzie nie wyróżniają się w każdej sytuacji 

ani w każdym środowisku. Daj sobie i swojemu pracownikowi szansę rozwoju w różnych warunkach. 

Przeszkolić i zatrzymać czy zwolnić i ponownie zatrudnić? 

Dobrzy pracownicy mogą stać się świetnymi pracownikami. Kiedy Twój biznes się rozwija, to też się 

zmienia. Niektóre zmiany wymagają nowych umiejętności, dlatego dodajesz nowych pracowników, 

zastępujesz obecnych pracowników lub przekwalifikowujesz obecnych pracowników. Co robisz? 

Zamiast zwalniać obecnych pracowników i zatrudniać innych, możesz przekwalifikować niektórych 

pracowników. Niektórzy mogą być oporni na zmiany. Ale jeśli są dobrymi pracownikami i widzą Twoją 

wizję, mogą być bardziej skłonni do ponownego przeszkolenia. Dobre powody, aby przekwalifikować 

się, a nie ponownie zatrudnić, obejmują: 

✓ Uderzenie w ziemię w biegu. Obecni pracownicy znają się na organizacji. 

✓ Bezpieczeństwo dla innych pracowników. Zamiast zastanawiać się, kto będzie następny na bloku do 

krojenia, pracownicy mogą ufać firmie, że przynajmniej zaoferuje im szansę na przekwalifikowanie się. 

✓ Zwiększenie produktywności poprzez wiarę w siebie i motywację do uczenia się nowych 

umiejętności. 

Chociaż niektórzy liderzy uważają, że zmiana jest zbyt trudna dla większości pracowników, możesz 

określić, kto jest zmienny. Ci, którzy są zgodni z twoją wizją i widzą szerszy obraz, wykonują swoją 

pracę, aby przynieść korzyści firmie lub zrobić coś dla innych. Ci, którym może się to nie udać, nie 

wychodzą poza swoją pracę. 

Istnieje historia, a może legenda, o różnicy między wykonywaniem pracy a byciem częścią wizji. W 1969 

roku, kiedy Stany Zjednoczone miały wysłać człowieka na Księżyc, NASA roiła się od reporterów. Jeden 

z reporterów podszedł do strażnika, który zamiatał podłogi i zapytał: „Co robisz?” Strażnik przestał 

zamiatać, oparł się o miotłę i bardzo poważnie odpowiedział: „Przecież jestem tutaj, aby pomóc 

umieścić człowieka na Księżycu”. Znajdź pracowników, którzy patrzą poza swoją kabinę, swój zespół 

lub procedury. Spotkaj się z tymi, którzy Twoim zdaniem chcą być częścią Twojej wizji i zapytaj ich, co 

robią. Jeśli odpowiedź brzmi mniej więcej tak: „Odpowiadam za reklamę”, może nie być tym, który 

wprowadzi z tobą zmiany. Ale jeśli powie: „Pomagam tej firmie sprzedać więcej samochodów niż 

jakakolwiek inna firma”, masz zwycięzcę. 



Zatrudnianie najlepszego mózgu do pracy 

Ludzie są gatunkiem społecznym, więc każdy mózg składa się z dwóch elementów: mózg osobisty i 

mózg społeczny. Zatrudniając idealnego mózgu do pracy, musisz sprawdzić, czy twój kandydat pracuje 

wyłącznie na podstawie swojej tożsamości osobistej, czy też w pracy działa na podstawie swojej 

tożsamości społecznej. Mózg osobisty całkowicie angażuje się w to, co jest w nim dla jednostki. 

Oczywiście nikt nie podejmuje pracy bez osobistych korzyści. Ale mózg społeczny wykorzystuje 

socjalizację, aby przetrwać i dogadać się z innymi, aby ulepszyć grupę. Chcesz, aby Twoi pracownicy 

myśleli „my”, a nie tylko „ja”. Najlepszym umysłem do pracy może nie być mózg „najmądrzejszy” - taki, 

który ma wszystkie odpowiednie stopnie i najwyższe stopnie. Ten mózg może mieć najwyższe IQ, ale 

inteligencja emocjonalna i społeczna prowadzą do sukcesu w organizacji. Ten pracownik musi być 

entuzjastyczny - tak samo podekscytowany Twoją organizacją jak Ty. Chcesz także, aby podzielał 

wartości Twojej firmy i dostosowywał się do Twojego stylu. Nie oznacza to, że nie chcesz mózgu, który 

myśli nieszablonowo, po prostu chcesz, aby to myślenie pasowało do Twojego myślenia i celów 

organizacji. Wreszcie, potrzebujesz ludzi z dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi, niezależnie od 

tego, czy komunikują się z Tobą, innymi pracownikami czy klientami. Ludzie niekoniecznie kupują Twój 

produkt lub usługę. Kupują ciebie i ludzi, którzy dla ciebie pracują; kupują tak, jak sprawiasz, że się 

czują. Najlepsi sprzedawcy nie mogą sprzedawać tylko swoich produktów swoim klientom, mogą 

sprzedawać swoim klientom prawie każdy produkt. Wiedzą, jak włączyć innych do swojej społeczności. 

Jakie umiejętności lub talenty są potrzebne do stworzenia tych silnych relacji? Ta część pomoże Ci 

rozważyć, jakie cechy powinien mieć pracownik. Masz okazję przyjrzeć się sobie jako przywódcy i 

dowiedzieć się, jak wybrać innych, którzy podążają za twoim przykładem i idą twoim spacerem. 

Picking Brains: Podejścia do zatrudniania 

Kiedy szukasz nowych pracowników, wybierasz mózgi, tak jak przy wyborze tych, których chcesz 

zatrudnić, i wybierasz mózgi, tak jak podczas sprawdzania tych mózgów, aby określić, czy mają to, czego 

potrzebujesz. Jeśli dopiero zaczynasz działalność gospodarczą, być może potrzebujesz wielu mózgów, 

aby wypełnić misję swojej organizacji. Jeśli masz małą firmę, jedna niewłaściwa osoba może mieć duży 

wpływ na dynamikę i produktywność grupy. W kolejnych sekcjach poznasz podejścia do zatrudniania 

pracowników, niezależnie od sytuacji. 

Szukaj tych, którzy kochają pracę 

Miłość brzmi jak „miękkie” słowo w biznesie, ale miłość do pracy ma siłę, by coś się wydarzyło. Im 

bardziej ludzie uwielbiają pracę i wizję, którą tworzysz, tym większe jest prawdopodobieństwo, że 

podzielą tę wizję i sprawią, że cała firma będzie bardziej produktywna. Skąd naprawdę wiesz, że osoba, 

którą rozważasz do pracy, kocha swoją pracę? Poszukaj tych wskaźników: 

✓ Jej praca to także jej hobby. Na przykład ludzie pracujący w schroniskach dla zwierząt zazwyczaj mają 

w domu zwierzęta, które kochają i którymi się opiekują. 

✓ Posiada umiejętności osobiste związane ze stanowiskiem. Centra majsterkowania zatrudniają 

pracowników, którzy nie tylko potrafią budować, dekorować lub naprawiać rzeczy w domu, ale chcą 

także pracowników, którzy będą mogli uczyć innych, jak wykonywać te zadania. 

✓ Wykonała wcześniej taką pracę, jaką chciałeś. Praca, którą kochasz, dodaje ci energii. Podczas 

rozmowy zapytaj kandydata, co robi po pracy. Jeśli mówi: „Pracuję tak ciężko, że jestem zbyt zmęczony, 

by cokolwiek robić”, albo próbuje zaimponować ci swoją ciężką pracą, albo jego praca nie dodaje mu 

energii. Wolałbym mieć pracownika, który wyszedł pobiegać lub pracował w ogrodzie, niż takiego, 

który jest całkowicie wyczerpany pod koniec dnia. Energia jest szczególnie ważna, jeśli Twoja 



organizacja pracuje w zespołach. Jeśli pracownicy naprawdę współpracują, interakcja motywuje ich i 

dodaje im energii. Jeśli pod koniec dnia twoi ludzie naprawdę się przeciągają, praca, którą wykonują, 

może być zbyt stresująca. 

Szukaj pracowników, których kochasz 

Drugim podejściem do zatrudniania jest wybranie osób, z którymi chciałbyś pracować - nawet jeśli ten 

pracownik nie będzie pracował bezpośrednio z tobą. Jeśli już lubisz ludzi, którzy dla Ciebie pracują i 

dobrze czujesz się z osobą, z którą rozmawiasz, możesz rozsądnie oczekiwać, że wszyscy będą się 

dogadać. Znalezienie pracowników, z którymi lubisz pracować, zależy od Twojej inteligencji 

emocjonalnej - umiejętności słuchania tego, co podpowiada Ci intuicja. Bycie dobrym sędzią 

charakteru jest cenną cechą przywódczą. Musisz sobie zaufać. Ale to nie znaczy, że zaczynasz 

zatrudniać każdego, kto siada na rozmowie kwalifikacyjnej i przypadkiem ci się podoba. Musisz 

poświęcić sobie czas i kilka spotkań, aby ustalić, czy ten instynkt trwa. 

Opowieść o dwóch litościach 

Ronnie wstaje o 6:30, aby przygotować się do pracy. Naciska przycisk drzemki co najmniej cztery razy, 

ponieważ naprawdę nie chce wstawać. Nienawidzi swojej pracy, ale potrzebuje pieniędzy. Kiedy jest w 

pracy, rzadko z kimkolwiek rozmawia, chyba że narzeka. Na co on narzeka? Ronnie mówi, że był 

przeznaczony do większych rzeczy. Nie zarabia wystarczająco dużo, a jego kierownikiem działu jest 

tyłek konia. Ronnie ma codziennie swoje własne przyjęcie pełne litości. Na pytanie, dlaczego tak się 

czuje, Ronnie wzrusza ramionami i przewraca oczami. Ronnie pracuje z zespołem, ale nie uczestniczy 

w spotkaniach zespołu, bez względu na to, jak bardzo stara się jego lider zespołu. Ronnie spędza dużo 

czasu patrząc na zegar. Pod koniec dnia, kiedy Ronnie wraca z pracy, jest zmęczony i nie może się 

doczekać powrotu do domu, leżenia na kanapie i wychodzenia z domu. Steven żałuje Ronniego. Po 

prostu nie rozumie, dlaczego ktoś miałby pracować tam, gdzie jest tak nieszczęśliwy. Steven kocha 

swoją pracę, a gdyby Ronnie nie była tak negatywna i nie brała udziału w spotkaniach, Steven chciałby 

tego jeszcze bardziej. Steven wie, że Ronnie myśli, że utknął w ślepej uliczce, ale prawda jest taka, że 

jest miejsce na awans. Tak, Steven żałuje Ronniego i zaczyna żałować całego wydziału, w którym Ronnie 

jest. Ronnie bardzo się cieszy z pracy, kiedy jest w pobliżu. Steven ma nadzieję, że lider zespołu 

przeniesie Ronniego do innego działu. Pracownicy tacy jak Ronnie podkreślają znaczenie znalezienia 

ludzi, którzy lubią swoją pracę i czerpią z niej energię. 

Niezależnie od tego, czy prowadzisz dziesięć osób, czy tysiąc, chcesz, aby budzili się każdego ranka z 

niecierpliwością na przyjście do pracy i łącząc zespół osobowości, które łączą się ze sobą, znacznie 

ułatwiają osiągnięcie tego celu. Pewien odnoszący sukcesy sprzedawca hurtowej firmy odzieżowej 

powiedział mi: „Nie mogę się doczekać tygodnia pracy, ponieważ codziennie jadam lunch z 

przyjaciółmi. Płacą mi za spędzanie czasu ze wspaniałymi ludźmi. Mam najlepszą pracę na świecie ”. 

Były miesiące, kiedy ten sprzedawca zarabiał dużo na prowizjach, ale nawet w złych czasach nie 

opuszczał pracy, ponieważ tęsknił za przyjaciółmi! 

Oczywiście potrzebujesz kogoś, kto może wykonać tę pracę. Ale biorąc pod uwagę dwóch kandydatów, 

którzy mogą wykonać tę pracę, zatrudnij tego, którego lubisz najbardziej. Niektórzy menedżerowie ds. 

rekrutacji wybierają nawet mniej wykwalifikowaną osobę, jeśli uważają, że może lepiej dopasować się 

do zespołu pracowników. Rozgrywający, którego ręka nie jest tak silna, ale który potrafi zjednoczyć 

drużynę, jest cenniejszy niż ten, który nie ma dobrych relacji z drużyną i może rzucić trochę dalej. 

Skorzystaj z oceny opartej na inteligencji wielokrotnej opisanej wcześniej na wszystkich pracownikach, 

a następnie użyj jej na rozmówcach. Zobacz, jak do siebie pasują. Twoje przeczucia mogą być 

ważniejsze niż jakakolwiek pisemna ocena, ale oceny w stylu uczenia się i wykazy Meyers Briggs często 

pomagają przewidzieć, jak poszczególne osoby będą ze sobą współpracować. 



Szukam liderów 

Jeśli uważasz, że każdy pracownik, którego masz, nie może być gwiazdą, prawdopodobnie zatrudniasz 

niewłaściwych ludzi. Każda osoba zatrudniona przez Ciebie powinna być potencjalnym liderem. Jako 

lider masz już zwolenników, wielu z dużym potencjałem przywódczym. Zatrudnienie kogoś, kto po 

prostu chce podążać za obserwującymi, skraca czas dla Ciebie i Twojej organizacji. Seth Godin, autor 

Tribes, wzywa ludzi, którzy walczą o utrzymanie status quo, do owczarków. Owczarki robią to, co im 

każą, i nic więcej. Chcesz, aby pracowała dla Ciebie grupa owczarków? Chcesz ludzi myślących i 

podejmujących ryzyko, pracowników, którzy trochę wstrząsają i ulepszają Twój biznes. 

Budowanie zaufania do mózgu 

We wcześniejszej części mówię o połączeniu twoich umiejętności poznawczych i emocji, aby 

podejmować dobre decyzje. Zatrudnienie kogoś, kto pomoże Ci przenieść Twoją organizację na wyższy 

poziom, jest jedną z największych decyzji, jakie kiedykolwiek podejmiesz. Czy możesz zaufać swojemu 

mózgowi? A co z tym instynktem? Potencjalni pracownicy przychodzą do Ciebie z danymi, 

osobowością, etyką pracy i wartościami. Musisz zbadać wszystkie te czynniki, aby określić, czy są one 

odpowiednimi mózgami do pracy. 

Macha białą flagą 

Dale Tate to wspaniały facet. Jest jedną z tych osób, które wszyscy lubią. Ceni swoją rodzinę i przyjaciół. 

Kiedy wraca myślami do wywiadu, który przeprowadził z prezesem firmy, dla której teraz pracuje, zdaje 

sobie sprawę, że facet nie mówił, ale z powodu ekonomicznych czasów, Dale musiał podjąć pracę. Dale 

jest kierownikiem regionalnym w firmie produkującej akcesoria, która ma kioski w centrach 

handlowych w połowie państw atlantyckich. Rośnie czynsz za kiosk, a prezes firmy zwołał zebranie 

wszystkich dyrektorów regionalnych. To, co Dale uważał za spotkanie motywacyjne i informacyjne, 

przerodziło się w wypowiedzenie wojny. Wydano groźby. („Jeśli sytuacja się nie poprawi, nie będzie 

więcej regionalnych menedżerów”. Zasugerowano bezwzględne techniki („Zrób wszystko, co 

konieczne, aby dostać interes z innych sklepów w centrum handlowym”). Wydano oświadczenia, które 

gryzły żołądek Dale'a. („W tym biznesie musisz pracować każdego dnia. Uważaj na sprzedawców w 

kioskach. Okradną cię. W dzisiejszej ekonomii to zabija lub zostanie zabity”). Dale poczuł ściskanie w 

żołądku podczas tego spotkania. Kiedy został wysłany do zakończyć nową misję „Zabij konkurencję”, 

Dale ledwo mógł wstać rano i iść do pracy. Na spotkaniu w następnym miesiącu prezydent przemówił 

ponownie. Tym razem upokorzył kilku innych dyrektorów regionalnych, ponieważ ich sprzedaż była tak 

zła. Dale siedział zamrożony w swoim krześle, czekając, aż prezydent go zlekceważy. Kiedy to się nie 

stało, Dale poczuł ulgę. Ale później, gdy o tym pomyślał, zdał sobie sprawę, że nie powinien żyć Czuł 

się jak zebra budząca się każdego ranka w Serengeti z nadzieją, że w pobliżu nie będzie lwów. Kiedy nie 

mógł tego dłużej znieść, Dale zrezygnował. Właściwie wykonywał najlepszą robotę ze wszystkich 

regionalnych menedżerów. Prezydent właśnie dał Dale podwyżkę. Ale całe napięcie i negatywność 

wciąż tam były. Dale znalazł coś za niższą pensję, ale pracował dla firmy, która ceni wkład innych. Dale 

czuł się, jakby się poddał i to nie było do niego podobne, ale był znacznie szczęśliwszy po odejściu z 

firmy. Gdyby Dale został jasno poinformowany o wartościach firmy, prawdopodobnie nie przyjąłby tej 

pracy. Nie chcesz wydawać cennych dolarów na szkolenie ludzi, którzy naprawdę nie czują się dobrze 

z Twoimi wartościami i dlatego mogą odejść. 

Docenianie wartości 

Kiedy zatrudniasz ludzi, aby stali się częścią Twojej organizacji, chcesz mieć pewność, że ich wartości 

są Twoimi wartościami. Upewnij się, że osobiście masz jasność co do tych wartości i zapytaj każdego 

potencjalnego pracownika, jakie są jego wartości. Opowiadasz się za wspólnymi wartościami, 



ponieważ jeśli podzielasz te same wartości, ta osoba powinna zachowywać się podobnie jak ty i twoi 

inni pracownicy. Twoje wartości określają relacje, jakie masz. Kiedy otwarcie mówisz o swoich 

osobistych i biznesowych wartościach, Twoi obecni i przyszli pracownicy podziwiają Twoją otwartość i 

uczciwość. Deklaracje dotyczące wartości opisują, jak traktujesz inne osoby w swojej organizacji, jak 

traktujesz klientów i jak traktujesz innych interesariuszy zaangażowanych w współpracę z tobą. Dzieląc 

się swoimi deklaracjami wartości z rozmówcami, mówisz im „jak się tu wszystko dzieje”: 

✓ Jak oczekujesz od nich zachowania 

✓ Co im wolno 

✓ Jakie zachowania są nieodpowiednie w kontaktach z innymi 

Być może zanim zaczniesz opowiadać o swoich wartościach, możesz zadać kilka pytań na temat ich 

wartości. Możesz zacząć od kilku takich pytań: 

✓ Gdybyś mógł pracować dla dowolnego lidera na świecie, żywego lub martwego, kogo byś wybrał? 

✓ A co z tym konkretnym przywódcą, który skłonił Cię do jego wyboru? 

✓ Jakimi zasadami przewodnimi kierował się ten lider? 

✓ W jakim sensie te zasady przewodnie są tymi samymi zasadami, które cenisz? 

✓ W jakiej kulturze lub środowisku lubisz pracować? 

Im większą jasność osobistą uzyskasz od kandydatów do pracy, tym bardziej warto się nad nimi 

zastanowić. Mózg, który zna siebie i jest przywiązany do własnych wartości, jest znacznie cenniejszy 

niż mózg, który nie wie, jakie są jego zasady przewodnie. Prawdziwe poznanie siebie i tego, co cenisz, 

wymaga dobrej komunikacji między obszarami wykonawczymi mózgu a obszarami emocjonalnymi. Bez 

znajomości jej własnych wartości, nawet ktoś, kto potrafi recytować Twoje deklaracje na piśmie, może 

w niewielkim stopniu oddać się Twoim wartościom. 

Skanowanie mózgów 

Kiedy patrzysz na akta lub portfolio każdego kandydata, możesz poczuć się przytłoczony. Życiorysy 

mogą być wspaniałymi narzędziami i mogą wprowadzać w błąd. Wywiady dają więcej informacji, ale 

jeden po prostu nie wystarczy. Co robisz, aby oddzielić to, co najlepsze od reszty? Spróbuj wykonać 

następujące czynności: 

1. Przeszukaj Internet. Tak, wyszukaj w sieci wszystkich swoich kandydatów, korzystając z wyszukiwarki 

takiej jak Google lub Bing. Sprawdź Facebook, MySpace, LinkedIn i inne serwisy społecznościowe lub 

biznesowe. Możesz być zaskoczony tym, co znajdziesz. Pewna duża korporacja zatrudniła dyrektora 

generalnego na podstawie jej CV, w którym wymieniono imponujące osiągnięcia. Sprawdzono 

wszystkie osiągnięcia. Rozległe wyszukiwanie w Internecie ujawniłoby artykuły w gazetach, które 

zniechęciłyby ich do zaoferowania jej kontraktu. (Zamknęła oczy kilku czołowym firmom. Po tym, jak 

te dawne organizacje ją zatrudniły, odmówiła pracy nad stosunkami społecznymi i miała politykę 

zamkniętych drzwi). Niecałe dwa lata po zatrudnieniu zarząd nie mógł ”. czekać, aż się jej pozbędziesz; 

członkowie odkryli, że nie byli pierwszą firmą, która została przyjęta. Deficyt wydatków i słaba 

komunikacja ze społecznością poważnie zaszkodziły firmie. Skończyli wykupienie ostatniego roku 

kontraktu. 



2. Przyjrzyj się uważnie referencjom kandydatów. Wykształcenie potencjalnego pracownika może 

wyglądać strasznie imponująco na papierze, ale czy to prawda? Ludzie kłamią. Inni podkręcają prawdę. 

Wystarczy zmienić kilka słów, aby ktoś wyglądał fantastycznie na papierze. Potwierdź wykształcenie 

każdego kandydata. Jeśli otrzymałeś fałszywe informacje, skreśl tego kandydata z listy. 

3. Potwierdź doświadczenie zawodowe kandydata. Nawet niedawni absolwenci mają poprzednich 

pracodawców na uczelniach, stażach lub stypendiach. Chociaż większość pracodawców nie podaje już 

zbyt wielu informacji ze względów prawnych, przynajmniej upewnij się, że kandydat pracował tam, 

gdzie twierdzi, że robił. Jeśli instynkt podpowiada Ci, że coś nie brzmi dobrze, zdrap kandydata lub 

przynajmniej umieść ją w „Zatrzymaj” stos, dopóki nie sprawdzisz wszystkich pozostałych. 

4. Zapytaj wokół. Dowiedz się, czy osoby z Twoich kontaktów biznesowych słyszały o kandydatach, 

którymi jesteś zainteresowany, a nawet przeprowadzały z nimi rozmowy kwalifikacyjne. Zapytaj o 

firmy, w których pracują Twoi kandydaci. Możesz znaleźć cenne informacje. Na przykład sieć 

ekskluzywnych salonów fryzjerskich w Chicago szukała kierownika do jednego ze swoich podmiejskich 

sklepów. Kobieta z Indiany złożyła podanie o to stanowisko i umieściła w swoim CV czteroletnie 

doświadczenie z dużym salonem w South Bend. Członek starszego zespołu w Chicago rozpoznał nazwę 

salonu, ponieważ jej siostra mieszkała w South Bend. Po sprawdzeniu firmy South Bend odkryli, że w 

wyniku defraudacji wypuściło kilku stylistów. Żadne dalsze informacje nie były dostępne, ale mimo to 

firma z Chicago zdecydowała się zatrudnić kobietę. 

Miej oko na czerwone flagi 

Jim zatrudnił Jana, ponieważ została bardzo polecona przez właściciela firmy, która musiała się 

zmniejszyć. Jim potrzebował nowego dyrektora sprzedaży i powiedziano mu, że Jana Schmidt jest 

najlepsza. Jej CV było bardzo imponujące. Ukończyła prestiżowy uniwersytet i pracowała dla firm 

większych niż Jim's. Była dostępna nie tylko ze względu na redukcję zatrudnienia, ale dlatego, że 

przeprowadziła się do tego małego południowo-wschodniego miasta, ponieważ jej mąż został 

przeniesiony. Jim nie poświęcił dużo czasu na wywiad; potrzebował teraz kogoś, a na papierze Jana 

była idealna. Ale to było jedyne miejsce, w którym była idealna. Po tym, jak ją zatrudnił, Jim szybko 

odkrył, że wartości Jany nie pasują do wartości jego lub jego firmy. Jana ceniła siebie. Chciała tytułu, 

władzy i dobrego dochodu. (Jim zapłacił jej więcej, niż myślał, że może sobie pozwolić, ale wyobrażał 

sobie, że byłaby tego warta, gdyby wykonała tę pracę.) Jana nikogo nie traktowała z szacunkiem. Była 

snobistyczna ze względu na swoje wykształcenie i fakt, że jej rodzice mieli pieniądze. Dział sprzedaży 

strasznie ucierpiał z powodu tej zmiany kultury. Jim zaczął otrzymywać skargi i postanowił nic nie 

mówić Janie. W końcu właśnie zaczęła tę pracę. Prawdopodobnie była trochę zdenerwowana. 

Właściwie Jim był zdenerwowany sytuacją; zatrudnienie nowego dyrektora sprzedaży było jednym z 

jego ostatnich wysiłków, aby skierować firmę we właściwym kierunku. Powiedział sprzedawcom, aby 

byli cierpliwi. Ponieważ Jana narzekała na niską sprzedaż, motywacja spadła. Zaczęła grozić swoim 

sprzedawcom, a jeden z najlepszych sprzedawców znalazł pracę w innej firmie. Jim próbował 

rozmawiać z Janą. Była tak słodka, jak tylko mogła być, ilekroć rozmawiali. Powiedziała mu, że nie 

rozumie, w czym tkwi problem. Powiedziała, że ci ludzie po prostu nie mają odpowiedniej motywacji, 

a jej styl polega po prostu na podnoszeniu oczekiwań. Problem polegał na tym, że nie zaoferowała 

pomocy swojemu zespołowi. Powiedziała im, co mają robić, ale nie jak to zrobić. Kiedy Jim wyjaśnił, jak 

działa firma, że są razem jak jedna wielka, szczęśliwa rodzina, Jana tylko pokręciła głową. Jej wartości 

były tak niedopasowane do wartości firmy, że nigdy by się do niej nie dopasowała. Po kilku miesiącach 

Jim wypuścił Jana. Pośpiech Jima w zatrudnianiu kogoś, kto dobrze wyglądał na papierze, doprowadził 

do problemów, z którymi nie musiałby się uporać, gdyby poświęcił więcej czasu na poznanie swojego 

pozornie złotego kandydata. 



Zagłębiam się w drugim wywiadzie 

Oto krótka lista. Czas na drugą rozmowę kwalifikacyjną i kilka trudnych testów dla kilku rozważanych 

kandydatów. Czasami korporacja tworzy sytuację, aby zobaczyć, jak kandydat radzi sobie w jak 

najbardziej naturalnej sytuacji, aby sprawdzić poziom stresu i reakcje. Na przykład korporacja domów 

opieki chce zatrudnić pracowników do nowej lokalizacji. Potrzebują dyplomowanych pielęgniarek, 

licencjonowanych pielęgniarek praktycznych, dyplomowanych asystentów pielęgniarki, pracownika 

socjalnego, kierownika, dietetyka, dyrektora ds. działań i recepcjonistki - tak na początek. Radzenie 

sobie z zestawem geriatrycznym różni się od zajmowania się innymi grupami wiekowymi, dlatego ta 

korporacja organizuje drugie rozmowy kwalifikacyjne, a kandydaci czekają w recepcji przez co najmniej 

30 minut. W tym czasie do pokoju wchodzą osoby starsze i wymagają pomocy. Na przykład można być 

zdezorientowanym co do tego, gdzie ona jest. Ktoś inny może coś przewrócić. Wnikliwe oko obserwuje, 

co robią kandydaci w każdej sytuacji. Kto podskakuje, aby otworzyć drzwi osobom starszym? Kto 

rezygnuje z miejsca, gdy poczekalnia jest pełna? Ci, którzy są mili i troskliwi, nie okazują irytacji i robią 

wszystko, co w ich mocy, aby pomóc, są poważniej rozważani do pracy. Drugie rozmowy kwalifikacyjne 

poza biurem w bardziej swobodnej atmosferze często zawierają dobre informacje o tym, jak kandydaci 

mogą sobie radzić z klientami. Podczas zwykłego posiłku można się wiele nauczyć. Sposób, w jaki 

kandydaci traktują kelnerów, taksówkarzy i ludzi na ulicy, może być wiele odkrywczy. Szczere, celowe 

pytania mówią wiele o kandydacie. Na przykład 

✓ Jeśli staniesz się częścią tej firmy i będziesz współpracować z nami, aby osiągnąć nasze cele, w jaki 

sposób chciałbyś zostać zapamiętany? 

✓ Jak podejdziesz do pracy, którą tutaj wykonujesz, aby to się stało? 

✓ Jak myślisz, jak nasza firma może coś zmienić? Jak możesz pomóc? 

Wprowadzanie pracowników w mieszankę 

Po tym, jak kandydaci przejdą przez wyszukiwanie CV, wyszukiwanie w sieci, wyszukiwanie w 

Internecie oraz pierwszą i drugą rozmowę kwalifikacyjną z tobą, jesteś gotowy, aby zaangażować 

wielkie mózgi. Zamiast polegać wyłącznie na sobie przy wyborze pracowników, pozwól tym, którzy 

będą pracować z nowym pracownikiem, na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Spróbuj 

wykonać następujące czynności: 

✓ Wybierz dwóch pracowników z działu, dla którego zatrudniasz - dwoje, którzy naprawdę przejawiają 

postawę „my”. Upewnij się, że dobrze się dogadują z Tobą i innymi członkami zespołu. 

✓ Pozwól im najpierw poznać kandydata na formalnym spotkaniu, a później w bardziej towarzyskiej 

sytuacji, np. podczas lunchu. 

✓ Dowiedz się, czy byli w stanie zbudować dobre relacje i znaleźć wspólne wartości. Porównaj swoje 

doświadczenia z ich doświadczeniami. 

✓ Jeśli kandydat przejdzie pierwszą rozmowę kwalifikacyjną ze swoimi potencjalnymi 

współpracownikami, pozwól ankieterom zabrać go do swojego działu i poznać innych, z którymi może 

współpracować. 

Jeśli cały zespół chce tego kandydata i Ty też lubisz tę osobę, masz nowego pracownika. 

Odzwierciedlając pożądane zachowania 



Nic nie działa lepiej niż modelowanie zachowania, które chcesz zobaczyć. Abraham Lincoln i Martin 

Luther King byli szanowani i szanowani, ponieważ wierzyli w to, jak  żyli i dzielili się tym, w co wierzyli. 

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz rozmowę kwalifikacyjną, oprowadzasz innych po swojej 

firmie, czy też wchodzisz w interakcję z pracownikami, dostajesz to, co robisz. Po części wynika to z 

faktu, że wspólne wartości inspirują pracowników lub kandydatów na pracowników, a inne są 

wynikiem działania neuronów lustrzanych, które są szczególnie powiązane z empatią i inspirują do 

mimikry. Rozdział 8 mówi więcej o neuronach lustrzanych. Zapewnienie pewnej interakcji między Tobą 

a Twoimi kandydatami w miejscu pracy daje im lepsze wyczucie tego, jak żyjesz swoimi wartościami. 

Pozwól im zobaczyć, jak traktujesz innych, rozmawiać z klientami i brać pod uwagę uczucia wszystkich. 

Dzięki temu możesz również zobaczyć, jak dobrze kandydat podąża za twoją wskazówką. Czy może 

naśladować Twój powitalny uśmiech, szczery uścisk dłoni i chęć zadowolenia klienta? Kierownik 

sprzedaży w ekskluzywnym sklepie z sukienkami zawsze zabiera kandydatów na parkiet, by spotkać się 

z klientami. Ten sklep rozwija się dzięki stałym klientom, a miejsce jest cały czas zajęte. Dokonuje się 

prezentacji i po rozmowie z klientem kierownik pozostawia kandydatowi możliwość wskoczenia do 

rozmowy. Jeśli kandydat nie zaangażuje klienta, nie bierze pod uwagę stanowiska. 

Gotowy, cel, zatrudnij! 

Zwolnij. Nie pobrałbyś się po jednej randce. Ale jeśli odbyłeś co najmniej dwa wywiady, zbadałeś 

kandydata i obserwowałeś, jak wchodzi w interakcje z innymi członkami zespołu lub z dobrymi 

klientami, możesz być gotowy. Zwykle nie kupujesz nowego samochodu bez odbycia przynajmniej 

jednej jazdy próbnej. Jeśli możesz, daj pracownikowi okres próbny. Nowy pracownik jest podobny do 

ucznia przez kilka pierwszych dni w szkole, zachowuje się dobrze. Po zakończeniu miesiąca miodowego 

ujawnia się prawdziwe zachowanie. Niech kandydat teraz wyda trochę czasu rzeczywistego w pracy, 

pracując z potencjalnymi członkami swojego zespołu. Takie postępowanie przyniesie korzyści wam 

obojgu. Jeśli nienawidzi pracy po rozprawie, odchodzi. Jeśli nie pasuje do innych, masz możliwość 

pożegnania się lub wypróbowania go w innym charakterze. Jeśli nie znalazłeś idealnego mózgu do tej 

pracy, nie zatrudniaj, ponieważ jesteś zdesperowany lub sfrustrowany. Szukaj dalej, a znajdziesz 

odpowiednią osobę. Lepiej nie spiesz się, aby znaleźć osobę, która kocha Twoją pracę, kocha Twoich 

pracowników i podziela Twoje wartości. 



Optymalizacja warunków pracy 

Produktywność kwitnie w odpowiednich warunkach. Jeśli chcesz odnieść sukces w biznesie, uszczęśliw 

swoich pracowników. Jeśli chcesz mieć udany i dochodowy biznes, uszczęśliw ich mózgi. Substancje 

chemiczne w mózgu tworzą przyjemność, motywację, pokrewieństwo i inspirację, gdy warunki pracy 

są optymalne. Pomyśl o miejscach, w których pracowałeś. Wybierz ten, w którym byłeś najszczęśliwszy, 

najbezpieczniejszy i najbardziej produktywny. W jakich warunkach pracowałeś? Jeśli nie lubisz być sam, 

wątpię, czy wybrałeś schowek, który oddzielał Cię od innych pracowników. I chyba, że w twojej pracy 

grasz w zespole, zdziwiłbym się, gdybyś był najszczęśliwszy wśród głośnej muzyki i odrobiny chaosu. W 

tym rozdziale dowiesz się, jak stworzyć środowisko, w którym mózg dobrze się rozwija. Korzystanie z 

wizualizacji, dostarczanie muzyki stymulującej umysł i ciało, tworzenie odpowiedniej temperatury do 

myślenia i nawiązywania kontaktów oraz zapewnienie czasu na drzemkę może być tym, czego szukają 

Twoi pracownicy. 

Stymulowanie układu wzrokowego mózgu 

W rzeczywistości bardziej dostrzegasz obraz niż słowa. Większość badań pokazuje, że dodanie 

wizualizacji do informacji zwiększa retencję z zaledwie 10 procent do 65 procent. Mózg jest 

przygotowany do reprezentacji wizualnych, a oczy można wytrenować, aby dostrzegały, co jest ważne. 

Jeśli położysz dłoń z tyłu głowy, dotykasz części czaszki, która chroni płat potyliczny - obszaru, który 

przetwarza widzenie. Kolumny neuronów pokrywają zewnętrzną warstwę płata potylicznego; każda 

kolumna odpowiada za inny aspekt tego, co widzisz. Jedna kolumna może widzieć tylko kąty 45 stopni 

lub kolor niebieski. Twoje wrażenia wizualne polegają na tym, że te kolumny łączą się i tworzą pełny 

obraz. Ale ten obraz nie jest całkowicie wiarygodny. To, co widzisz, jest obciążone tym, co wiesz. Po 

pierwsze, masz martwe punkty - obszary widzenia, które nie zawierają informacji wizualnych. Niemniej 

jednak nigdy nie widać ciemnej plamki. Twój mózg oblicza, co powinno być w tych miejscach i wypełnia 

puste miejsca. Twoi pracownicy odbierają informacje wizualne, które ich otaczają. Kilka lat temu 

prowadziłem szkolenia dla sieci sklepów z narzędziami.Wszedłem do biura, by zaczekać na kierownika. 

Usiadłem w niezbyt wygodnym krześle i znalazłem się naprzeciwko kalendarza z czerwcem 1972 r. (To 

był rok 1995) i młodej, skąpo odzianej dziewczyny pochylającej się, by wyjąć narzędzie ze swojej 

skrzynki z narzędziami. Pozostałe ściany były puste. Byłem zaskoczony i trochę rozczarowany, że 

kierownik, z którym pracowałem, uznał ten obraz za odpowiedni; kalendarz sprawiał, że czułem się 

nieswojo, kiedy prowadziłam z nim rozmowę. To, co umieścisz na ścianach, może być osobistym 

wyborem, ale moje pytanie brzmiałoby: „O czym mają myśleć Twoi pracownicy?” Myślę, że większość 

liderów chce, aby ich pracownicy myśleli o pracy. Cokolwiek widać w pracy, wpływa na wszystkich, 

którzy to widzą. Możesz skupić uwagę pracowników na nagrodzie, że tak powiem, umieszczając ich 

cele w zasięgu wzroku w biurach, pracowniach, salach konferencyjnych i laboratoriach. Pomóż im 

uzyskać obraz, dając im obraz! Twoim celem są słowa. Mózg bardziej pamięta obrazy. Utwórz plakat 

lub podpisz cel lub cel i dodaj do niego coś wizualnego. Na przykład „Rozwiążemy Twoje problemy w 

Stein Hardware!” Zdjęcia pracowników pomagających klientom w różnych działach sklepu pojawiły się 

wraz z hasłem na plakatach. Gwoździe przytwierdzały plakaty do ścian w całym sklepie. Pracownicy 

mieli wizualne przypomnienie wyników finansowych - pomaganie klientowi. Potraktuj swoje miejsce 

pracy jako okazję do sprzedania pracownikom pracy dla Ciebie. Miejsce, w którym umieszczasz 

elementy wizualne, ma wpływ na to, co ludzie widzą, jak to postrzegają i co myślą o tym, co widzą. 

Poniżej zawieramy sugestie dotyczące skutecznego zawieszania wizualizacji. 

Umieszczanie wizualizacji dla optymalnego oddziaływania 

Lokalizacja: powód 



Umieść materiał, o którym pracownicy mają rozmawiać, na poziomie oczu. Przykładem może być 

obecny cel Twojej firmy. Inne byłyby przypomnieniami, wiadomościami i tak dalej. : Elementy wizualne 

na poziomie oczu są dobrze widoczne, dlatego często przyciągają wzrok pracowników. 

Umieść informacje, które pracownicy mają zapamiętać, wyżej niż na poziomie oczu. Jednym z 

przykładów są instrukcje „Jak”. : Pracownicy zwykle podnoszą głowę, gdy odpoczywają i robią sobie 

przerwę. 

Umieść informacje dotyczące dobrego samopoczucia, takie jak wykresy, które pokazują wzrost i 

poprawę, poniżej poziomu oczu. : Patrzysz w dół, kiedy masz dostęp do swoich uczuć. 

Plakaty mogą być zabawne i inspirujące lub mogą zawierać wiadomości, których możesz nie chcieć 

mieć w biurze. Na przykład „Poczekaj do piątku!” nie wysyła wiadomości, że praca jest dobrym 

miejscem. Starannie dobieraj wiadomości. 

Wykorzystując kolor 

Wiele badań sugeruje, że kolor wpływa na mózg i zachowanie. Kolor wpływa na nastrój i emocje. To 

sprawia, że zastanawiasz się, czy UPS, United Parcel Service, ma brązowe mundury, aby pokazać mniej 

brudu lub wzbudzić zaufanie. Zrozum, jak działa kolor, zanim określisz kolory swoich wizualizacji, kolor 

ścian i dywanu, a nawet kolory noszone przez pracowników. Oto kilka typowych efektów 

wywoływanych przez różne kolory: 

✓ Czarny reprezentuje siłę, moc i luksus. 

✓ Kolor niebieski tworzy poczucie niezawodności i zaufania; niebieski zwiększa również kreatywność. 

✓ Brązowy oznacza zaufanie i bezpieczeństwo. 

✓ Burgund reprezentuje ciepło, siłę i status. 

✓ Zieleń kojarzy się z dobrobytem i sukcesem. 

✓ Czerwony kojarzy się z czujnością i pomaga skupić się. 

✓ Żółty pobudza. 

Badania pokazują, jak kolor wpływa na stany emocjonalne. Malowanie szatni na różowo gumą 

balonową uspokajało piłkarzy - zbytnio ich uspokajało, jak na gust trenera. (Kolor ten jest również 

używany w celach więziennych, aby stworzyć bardziej pasywnych więźniów). Jakiego koloru jest twoja 

sala konferencyjna, poczekalnia lub sala sprzedaży? Niektórzy sugerują że malowanie tych 

pomieszczeń na niebiesko w celu zapewnienia poczucia niezawodności jest świetnym pomysł. Niektóre 

firmy starannie wybierają mundury zgodnie z tym, co klienci mogą dostrzec po kolorach. 

Rzucenie trochę jasnego światła na temat 

Jeśli chcesz uniknąć wypadków, zmęczenia oczu i stresu w miejscu pracy, sprawdź oświetlenie. 

Wydajność pracy wzrasta wraz z odpowiednim oświetleniem. Wiele firm korzysta z oświetlenia 

fluorescencyjnego, ponieważ jest tańsze. Ale fluorescenty zwiększają poziom hormonów stresu, takich 

jak kortyzol. Te światła migoczą i szumią i mogą negatywnie wpływać na układ nerwowy, powodując 

objawy, takie jak problemy z koncentracją. Mimo że wielu pracowników przestaje zauważać migotanie 

i buczenie, po kilku godzinach pracy czują się bardzo zmęczeni. Naturalne światło słoneczne jest 

najlepsze dla nastroju, energii i ogólnie dobrego samopoczucia. Brak światła słonecznego może 

uniemożliwić mózgowi wytwarzanie serotoniny, która pozytywnie wpływa na nastrój. Wiesz, jak każdy 



chce mieć biuro z oknem? Widok może być wspaniały, a światło słoneczne nie tylko dostarcza witaminy 

D, ale pomaga mózgowi uwolnić te dobre samopoczucie chemikalia. Żarówki o pełnym spektrum 

naśladują światło słoneczne. Jeśli masz biura bez okien, oświetlenie o pełnym spektrum może być 

jeszcze ważniejsze. Upewnij się, że pracownicy w tych środowiskach bez okien mają częste przerwy, 

które zabierają ich do pomieszczeń z oknami. Światło słoneczne dostarcza witaminy D, zwiększa 

uwalnianie serotoniny i zmniejsza depresję. 

Komfort w pracy 

Twój mózg zawsze śledzi Twoje otoczenie: jak ono wygląda, jak się z nim czujesz i jak wpływa to na 

Twoje zmysły. Dbanie o środowisko fizyczne swoich pracowników i zapewnianie im komfortu świadczy 

o tym, że dbasz o ich potrzeby. Komfort prowadzi do lepszej wydajności i większej produktywności. 

Jeśli krzesło pasuje. . . 

Usiądź prosto, a będziesz zwracać większą uwagę. Tak mówili mi wszyscy moi nauczyciele. Ale niektórzy 

ludzie pracują lepiej, garbąc się, stojąc lub leżąc na ziemi. Zaspokajanie potrzeb pracowników oznacza 

zapewnienie im komfortu w swoim otoczeniu. Zapewnienie im wygody oznacza szczęśliwszych i 

wydajniejszych pracowników. Ból pleców może prowadzić do absencji, stresu fizycznego i 

emocjonalnego, osłabienia funkcji poznawczych i mniejszej wydajności. Dobre krzesło może bardzo 

pomóc w zapobieganiu bólowi, który powoduje kłopoty, poprawie ogólnego samopoczucia 

pracowników, a nawet zachęcaniu do zdrowej aktywności mózgu. Ergonomicznie zaprojektowane 

krzesło zawiera podnóżek, podłokietniki i oparcie dla dolnej części pleców. Pomyślne siedzenie 

wymaga pewnej uwagi, abyś mógł zająć się różnymi typami ciała w miejscu pracy. Zwróć szczególną 

uwagę na siedzenia tych, którzy większość dnia spędzają na krześle. Wypróbuj następujące sugestie: 

✓ Weź pod uwagę wielkość miejsca pracy. 

✓ Krzesła powinny podtrzymywać pracownika w wygodnej pozycji. 

✓ Wysokość powinna być regulowana. 

✓ Zapewnij dobre wsparcie lędźwiowe, aby zachęcić do dobrej postawy. 

✓ Wyściełane siedzenia ułatwiają krążenie. 

Kiedy jest ci gorąco, gorąco, a kiedy nie, prawdopodobnie zimno. Kontrola klimatu. Dwa z moich 

ulubionych słów. W organizacjach toczy się wiele gorących rozmów na temat tego, kto powinien 

sterować termostatem. Temperatura to raczej osobisty wybór, ale badania pokazują, że istnieją 

optymalne temperatury dla mózgu. 

Niektórzy ludzie mają inny termostat ciała niż większość - dla tych kilku proponuję wentylatory i 

swetry! Kiedy temperatura wzrasta, mózg również nie działa. Zrozumienie staje się problemem, gdy 

temperatura wzrasta powyżej 74° Fahrenheita. Obliczenia mogą stać się problemem, gdy 

pomieszczenie nagrzeje się do 77° Fahrenheita. Niektóre badania pokazują, że wraz ze wzrostem 

temperatury wzrasta liczba wypadków, a wydajność spada. Zbyt zimne środowisko również obniża 

produktywność. Jak powiedział jeden z asystentów administracyjnych: „Nie piszę dobrze w 

rękawiczkach!” . Musisz zapewnić sobie i swoim pracownikom wygodne i zdrowe środowisko 

wewnętrzne. Doprowadzenie powietrza z zewnątrz rozrzedza zanieczyszczenia budowlane i uzupełnia 

tlen. Prawdopodobnie uczestniczyłeś lub prezentowałeś się w zamkniętym pokoju i czułeś się senny 

lub byłeś świadkiem, jak inni stają się senni. Przyczyną może być niski poziom tlenu w pomieszczeniu. 

(Mogą to być nudne slajdy lub głośniki!) Światła ultrafioletowe zainstalowane w systemie kanałów lub 



oczyszczacze powietrza (które zastępują filtr pieca) w systemie ogrzewania i chłodzenia pomagają 

powstrzymać rozprzestrzenianie się przeziębień i wirusów. Te opcje zapewniają również większy 

komfort osobom cierpiącym na astmę lub alergie. Te produkty można dodać do dowolnego systemu 

wymuszonego powietrza przez wykonawcę ogrzewania i chłodzenia. Wilgotność jest interesującym 

czynnikiem w kontroli klimatu. Ludzie mogą czuć się komfortowo przy 80 stopniach, jeśli wilgotność 

wynosi tylko 20 procent lub 75 stopni przy 55 procentowej wilgotności. Klimatyzacja zwykle osusza 

latem, ale w mroźne zimowe miesiące należy nawilżać, aby zapewnić pracownikom komfort na 

poziomie 68 stopni. Firmy wykonawcze zajmujące się ogrzewaniem i chłodzeniem oferują różnorodne 

produkty, od systemu parowego po wkładki parownika, które umożliwiają zwiększenie wilgotności. 

Wkładając piosenkę do ich serc - lub przynajmniej do ich kostek 

Bodźce słuchowe bombardują mózg co sekundę. Budynki mają wszelkiego rodzaju problemy z 

akustyką, które mogą być stresujące, rozpraszające, a nawet wywołujące złość. Rozwiązanie wszystkich 

problemów może być trudne, ale pokrycie ich pobudzającą mózg lub relaksującą muzyką jest 

stosunkowo prostym zadaniem. Wybór muzyki: jeśli nie jest to muzyka barokowa, napraw ją. 

Mózg dobrze reaguje na muzykę. Dr Georgi Lozanov, bułgarski psychiatra i profesor edukacji, był 

pierwszym naukowcem, który systematycznie badał czynniki związane z szybkim uczeniem się. Jego 

głównym założeniem było to, że nauka jest naturalnym, radosnym procesem. Odkrył, że muzyka 

synchronizuje oddech, tętno i fale mózgowe, odprężając ciało i umysł. Rozluźniona czujność to bardzo 

podatny stan na uczenie się. Typy muzyki, które wywoływały ten efekt, były klasyczne i barokowe. 

Rozdział 2 wyjaśnia, że komórki mózgowe komunikują się poprzez aktywność chemiczną i elektryczną 

w mózgu. Aktywność elektryczną mierzy się za pomocą fal, które zmieniają się z różną szybkością na 

sekundę. Poniżej przedstawiamy cztery poziomy aktywności mózgu 

Stany mózgu 

Fala mózgowa: Opis: Cykle na sekundę 

Beta: najczęstszy stan świadomości: od 15 do 40 

Alfa: Cichy i zrelaksowany stan: od 9 do 14 

Theta: między świadomym a nieświadomym; marzenia: Od 5 do 8 

Delta: głęboki sen: od 1 do 4 

Większość czasu na jawie spędzasz w szybkim stanie Beta, który pozwala ci robić wszystko, czego 

wymaga twój napięty harmonogram. Jednak fale Beta nie dają okazji do kreatywności i głębokiego 

namysłu; Stany Alfa lub Theta tak. Specyficzne rodzaje muzyki pomagają rozluźnić ciało, spowolnić 

oddech, obniżyć tętno i dają możliwość kreatywności i nauki: 

✓ Wiele muzyki barokowej, która została skomponowana między 1600 a 1750 rokiem, ma od 40 do 60 

uderzeń na minutę, co czyni ją idealną do relaksu. 

✓ Muzyka klasyczna powstała w latach 1750–1820 i jest bardziej energiczna i mocna niż muzyka 

barokowa. Muzyka klasyczna jest doskonała do pracy zespołowej i rozwiązywania problemów. Zwykle 

zawiera od 60 do 80 uderzeń na minutę. 

✓ Muzyka romantyczna powstała między 1820 a 1900 rokiem. Jest bardzo energiczna z wieloma 

wariacjami. Ponieważ ma ponad 80 uderzeń na minutę, romantyczna muzyka jest idealna do 

dotrzymywania terminów. 



Muzyka ma tendencję do stymulowania zarówno lewej, jak i prawej strony mózgu. Lewa i prawa 

półkula mają różne funkcje i chociaż słuchasz muzyki z obu stron, każda półkula reaguje na nią inaczej. 

Lewa półkula zajmuje się analizowaniem muzyki, prawa natomiast docenia dźwięki. Badania sugerują 

również, że kiedy muzyka stymuluje prawą półkulę mózgu, eliminuje ona sen na jawie i wspomaga 

koncentrację. Muzyka pomaga również zapamiętać informacje, w dużej mierze dlatego, że wpływa na 

emocje. Ta sama część mózgu kontroluje emocje i pamięć długotrwałą. Dołącz muzykę do nauki, a 

dodasz do tego element emocjonalny stymuluje retencję. 

Mozart nie uczyni cię mądrzejszym 

W 1991 roku Alfred A. Tomatis opisał „efekt Mozarta” w swojej książce Pourquoi Mozart? Tomatis 

zapewnił, że słuchanie Mozarta uzdrowiło i rozwinęło mózg. Badania przeprowadzone przez Gordona 

Shawa i Frances Rauscher na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine w 1993 roku sugerowały, że 

słuchanie Mozarta „uaktywnia” połączenia neuronalne używane do abstrakcyjnego rozumowania. 

Przed przystąpieniem do testu uczestnicy badania wysłuchali dziesięciu minut Sonaty na dwa 

fortepiany w D Mozarta. Inna grupa słuchała minimalistycznej muzyki Phillipa Glassa, a grupa kontrolna 

w ogóle nie słuchała muzyki. Ci, którzy słuchali Mozarta, wypadli lepiej w teście niż pozostałe dwie 

grupy, ale powtórzenie tego badania w większości zakończyło się niepowodzeniem. Media pokochały 

te badania, a nagłówki po nagłówku głosiły: „Mozart sprawia, że jesteś mądrzejszy”. Napisano również 

książki na ten temat i sprzedano wiele płyt CD Mozarta. Możesz oczywiście zwiększyć moc swojego 

mózgu, ale słuchanie Mozarta tego nie zrobi. 

Muzyka wydaje się również stymulować wydzielanie serotoniny i dopaminy. Te same substancje 

chemiczne są uwalniane podczas jedzenia czekolady, orgazmu i innych osobistych przyjemności. 

Większość ludzi przyznaje, że muzyka sprawia, że czują się dobrze. Muzyka w miejscu pracy może 

zmienić stany emocjonalne pracowników. Łagodząca muzyka może obniżyć stres. Muzyka może także 

przyspieszyć poruszanie się ludzi. Szybszy rytm pracy zespołowej może pomóc im szybciej wykonać 

pracę. Przeanalizuj następujące pozytywne skutki muzyki, aby zdecydować, czy powinna być częścią 

Twojego środowiska pracy. Muzyka może 

✓ Zwiększyć koncentrację i kreatywność 

✓ Spowodować spokój i mniejszy stres 

✓ Pobudzać 

✓ Zwiększyć koncentrację 

✓ Uszczęśliwić ludzi 

✓ Ukryć rozpraszające dźwięki 

✓ Stymulować rozmowę 

✓ Podkręć uroczystości 

✓ Sygnalizuj godziny spotkań, godziny zamknięcia i godziny przerw 

Niektórzy z twoich pracowników mogą mieć negatywne zakotwiczenia w określonej muzyce; kojarzą 

określone piosenki lub melodie z określonymi, nieprzyjemnymi chwilami w ich życiu. Te utwory 

muzyczne mogą wywoływać stan psychiczny, którego nie chcesz i który nie sprzyja pracy. Nie możesz 

całkowicie uniknąć tej pułapki, jednak możesz ją zminimalizować, używając mniej znanych klasyków.  



Nadawanie tonu muzyce 

Kierownik gabinetu lekarskiego opowiada bardzo ciekawą historię o muzyce. Muzyka była odtwarzana 

dla pacjentów, którzy mieli zawieszenie, ponieważ jeden z lekarzy przeczytał, że dzwoniący pozostają 

na linii dłużej niż ci, którzy w ogóle nic nie słuchają. Telefon został skonfigurowany tak, aby dzwoniący 

słuchali stacji radiowej. Kierowniczka biura niewiele wiedziała o stacjach radiowych i zapytała syna, 

którą stację włączyć. Wybrał jedną ze swoich ulubionych stacji. Żona pacjenta, który niedawno 

przeszedł operację na otwartym sercu, zadzwoniła, ponieważ martwiła się o oddychanie męża. 

Zawieszona bez czasu na wyjaśnienie swojego wezwania, natychmiast zaczęła słuchać hard rockowej 

muzyki, która ją niepokoiła i jeszcze bardziej ją stresowała. Do czasu kiedy recepcjonistka wróciła na 

linię, kobieta wpadła w histerię. Jej własne tętno i oddech wzrosły od wysłuchania szybkiego wyboru. 

Poniżej zawieramy sugestie dotyczące dopasowania muzyki do działów i sytuacji.  

Sugestie dotyczące wyboru muzyki 

Dział lub sytuacja: Rodzaj muzyki: Możliwy wybór 

Dział reklamacji: Muzyka barokowa: Pachelbel’s Canon in D 

Przerwa: Muzyka barokowa: Cztery pory roku Vivaldiego 

Spotkania zespołu: Upbeat: We Are Family (Sister Sledge) 

Burza mózgów: Instrumental: Rhapsody in Blue (Gershwin) 

Rozwiązywanie problemów: Walc: Blue Danube (Johann Strauss) 

Świętowanie sukcesu: Disco: Stayin Alive (The BeeGees) 

Wyzwanie: piosenka przewodnia: Mission Impossible 

Początek projektu: Disney: Whistle While You Work 

Walne zebrania: Popularne: Walk Right In (The Rooftop Piosenkarze) 

Skoncentrowana koncentracja: muzyka klasyczna: muzyka wodna (Handel) 

Terminy dotrzymywania: Romantyczny: Uwertura do Williama Tell (Rossini) 

Reszta historii: drzemki 

Większość ludzi nie śpi w nocy tak, jak potrzebują. A nawet jeśli tak, 16-godzinne dni wymagają 

pewnych okresów odpoczynku. Zapewnienie pracownikom czasu na drzemkę może wydawać się 

głupie, ale może być dla ciebie bardzo korzystne. 

Gdzieś późnym popołudniem, zwykle około godziny trzeciej, wszyscy na krótko uderzają w ścianę. 

Nagle ekran komputera wydaje się niewyraźny, nie możesz skupić się na papierkowej pracy lub 

uruchomienie tego komputera wymaga więcej wysiłku niż kilka minut wcześniej. Czarna dziura uderza 

nas wszystkich. Może zauważyłeś, że pracownicy zasypiają podczas popołudniowych spotkań. Te 

ciężkie powieki nie są ładnym widokiem iz pewnością nie zwiększają produktywności. Może 

denerwujesz się, gdy widzisz, jak pracownicy drzemią, gdy mówisz; może zastanawiasz się, czy nie 

jesteś nudną osobą. Być może tak jest, ale nawet jeśli jesteś najbardziej angażującym mówcą na 

świecie, czarna dziura wygrywa po południu - ręce w dół i głowy w dół. Niektóre duże organizacje 

włączają drzemkę do swojego dnia. W innych krajach oczekuje się sjesty. NASA przeprowadziła badanie 

z pilotami linii lotniczych i odkryła, że 26-minutowa drzemka zwiększyła wydajność o 33 procent. 

Badania pokazują, że drzemki są lepsze od tych, które nie są drzemiące. Sześćdziesiąt do 



dziewięćdziesięciu minut ” sen daje mózgowi szansę na zrzucenie części informacji zgromadzonych w 

ciągu dnia. Drzemki wypadały tak, jakby spały sześć godzin. Wielu pracowników drzemie w porze 

lunchu, mrugając kilkoma mrugnięciami samochodami. Możesz wypełnić ankietę i sprawdzić, czy Twoi 

pracownicy już drzemią lub czują, że potrzebują drzemki w ciągu dnia. Szczęśliwe mózgi działają lepiej, 

a wypoczęte mózgi są bardziej szczęśliwe. Niektóre korporacje, takie jak Ben and Jerry’s Homemade 

Ice Cream, stworzyły pokoje na drzemkę, z których mogą korzystać pracownicy, gdy się zmęczą. 

Ponieważ potrzeby snu są różne, oferowanie możliwości krótkiej drzemki jest bardziej sensowne niż 

ustalanie harmonogramów. Pomocne mogą być wygodne krzesła i łagodna muzyka dla niektórych 

pracowników. 

Działa dobrze, nawet w Cubby Holes 

Kiedy pojawiły się dowody na to, że mózg może wytwarzać nowe neurony, naukowcy zbadali szczury 

w laboratoriach pod kątem produkcji neuronów i nie znaleźli żadnego. Być może w końcu mózg nie 

byłby w stanie stworzyć nowych komórek. Późniejsze badania wykazały, że aby wyhodować nowe 

neurony - komórki mózgowe, które uczą się i łączą - mózg potrzebuje wzbogaconego środowiska, 

społecznego i spełniającego potrzeby. Badania przeprowadzone w latach sześćdziesiątych XX wieku 

przez tak znanych neuronaukowców, jak dr. Marian Diamond i dr William Greenough porównali szczury 

trzymane w normalnych psychologicznych laboratoriach szczurów, które obejmowały życie w małej 

klatce z dwoma innymi szczurami, ze szczurami umieszczonymi w dużej klatce z mnóstwem rzeczy do 

zrobienia i zabawy oraz mnóstwem innych szczurów do współdziałać z. Narodziły się teorie o 

wzbogaconych środowiskach. (I tak było wiele szczurów!) Szczury w normalnym środowisku 

laboratoryjnym miały niewiele włókien łączących w komórkach mózgowych. Jednak te we 

wzbogaconym środowisku miały komórki z dużą ilością włókien. Interakcja z przyjaciółmi szczurów i 

zabawkami szczurów spowodowała nowy wzrost w mózgu. Aby ocalić żywotne komórki mózgowe i 

pobudzić wzrost nowych komórek, proponuję co następuje: 

✓ Zachęcaj pracowników do dekorowania swoich boksów lub biur. Spersonalizowana przestrzeń jest 

przyjemniejsza. 

✓ Zapewnij im wizualne cele do wyświetlenia. Oddzielenie się od innych może utrudnić patrzenie na 

nagrodę. Pokaż cele. 

✓ Używaj wydajnych kombinacji kolorów w tych kabinach. Dodaj im energii żółtym, pomóż im skupić 

się na czerwieni. 

✓ Zapewnij motywację do muzyki. Dźwięki w tle pomagają większości ludzi czuć się mniej samotnymi 

i mniej zestresowanymi. 

✓ Zapewnij jasne oświetlenie i odpowiednie oświetlenie do pracy z bliska. Słabe oświetlenie zwiększa 

produkcję melatoniny, substancji chemicznej powodującej senność. 

✓ Zachęcaj pracowników do robienia częstych przerw, wychodzenia z pomieszczenia i oglądania 

światła dziennego i współpracowników. Te przerwy społeczne i ruchowe dają mózgowi odpoczynek; 

widok innych przypomina pracownikom, że nie są w tym sami. 

✓ Zapewnij czas i okazję do zabawy, ćwiczeń i interakcji. Ruch i interakcja uwalniają substancje 

chemiczne, które pomagają skupić się, skoncentrować i czuć więź z innymi. 

✓ Daj pracownikom pracę do wykonania w małych grupach, aby przez większość dnia nie byli 

odizolowani. Izolacja może prowadzić do depresji. Grupy zapewniają rozmowę, interakcję i możliwość 

zadawania pytań i rozwiązywania problemów. 



Humor w działaniu 

Masz dobry powód, by poważnie traktować humor w miejscu pracy. Badania nad humorem sugerują 

ten śmiech 

✓ Zwiększa produktywność 

✓ Spala kalorie 

✓ Obniża ciśnienie krwi 

✓ Wzmacnia twój układ odpornościowy 

✓ Wzmacnia mechanizmy radzenia sobie 

✓ Poprawia pamięć 

✓ Zwiększa czujność poprzez dodanie tlenu do krwi 

✓ Pobudza 

✓ Zwiększa więź i komunikację 

Ludzie, którzy są zadowoleni z pracy, dłużej ją utrzymują. Spróbuj połączyć przyjemne z pożytecznym: 

✓ Użyj humoru, aby zachęcić pracowników do udziału w spotkaniach: zacznij od zabawnej historii lub 

żartu. 

✓ Wręczyć nagrodę pracownikowi, który każdego tygodnia najbardziej rozśmiesza ludzi. 

✓ Stwórz tablicę ogłoszeń ze śmiechem, do której pracownicy będą mogli się przyczynić, 

przedstawiając komiksy, dowcipy itp. 

✓ Wyślij dowcip dnia przez e-mail lub intranet. 

✓ Ustaw humorystyczny ton. Zachęcaj swoich pracowników do przekomarzania się. Musisz zacząć. 

Spróbuj wyśmiać siebie lub sytuacje, w których się znajdujesz. 

✓ Zabawne plakaty rozmieszczone strategicznie mogą dodać śmiechu i humoru. 

✓ Szukaj humoru w pracy. Niektóre sytuacje w pracy (ale nie ludzie) są zabawne, ale Twoi pracownicy 

nie będą się z nich śmiać, chyba że Ty lub ich lider zespołu tak. 

Humor nie zawsze jest zabawny. Upewnij się, że wszyscy wiedzą, że istnieją zasady używania humoru. 

Żarty, które wyśmiewają, są niedozwolone. Sarkazm nie jest dobrym humorem. Wszystko, do czego 

musisz dodać „tylko żartowałem”, nie jest dobrym humorem. 



Zrozumienie mózgów mężczyzn i kobiet w pracy 

Być może słyszałeś przestarzałe przekonanie, że kobiety są prawomózgie (czyli kreatywne, intuicyjne, 

bardziej swobodne w uczuciach), a mężczyźni leworęczni (analityczni, zorientowani na szczegóły, mniej 

emocjonalni). Na szczęście ten obraźliwy pomysł wyszedł z poduszkami na ramiona w latach 80-tych. 

Utknęło jednak w tym, że mężczyźni i kobiety rzeczywiście mają różne mózgi, a naukowcy poparli ten 

pomysł w badaniach, które badają mózgi za pomocą zaawansowanych technologicznie urządzeń do 

obrazowania. To, w jaki sposób mózgi mężczyzn i kobiet są różne, przejawia się praktycznie we 

wszystkim, co robią ludzie, a miejsce pracy nie jest wyjątkiem. W tym rozdziale przeanalizujemy cechy 

męskich i żeńskich mózgów, dostarczając wiedzy, która może wpłynąć na to, jak dobrze rozumiesz 

siebie i swój styl przywództwa. Możesz wykorzystać informacje, które tu znajdziesz, aby stać się 

lepszym przełożonym, menadżerem i negocjatorem, w miarę jak pogłębiasz zrozumienie ludzi, z 

którymi pracujesz. Ostatecznie Twoja organizacja zyskuje, stając się organizacją inteligentną pod 

względem płci - zrównoważoną siłą roboczą, która wykorzystuje umiejętności i zdolności każdej płci do 

osiągania celów i tworzenia miejsca pracy, które zatrzymuje najlepszych pracowników, szkoli 

najlepszych liderów i ma najlepszą kobietę lub mężczyznę do każdej pracy. 

Podstawy biologii: rozmiar nie ma znaczenia, ale wiele innych rzeczy ma znaczenie 

Mózg męski jest większy niż mózg kobiety. Oba ważą około trzech funtów, ale mózg mężczyzny jest 

około 11 procent cięższy. Kilkadziesiąt lat temu naukowcy zakładali, że większy mózg oznacza wyższą 

inteligencję, ale testy inteligencji wykazały, że mężczyźni i kobiety są równie inteligentni. Więc w tym 

przypadku rozmiar nie ma znaczenia. Testosteron najprawdopodobniej jest odpowiedzialny za większy 

rozmiar męskiego mózgu. Mężczyźni mają dużo więcej tego hormonu niż kobiety. Rozmiar może nie 

mieć znaczenia, ale w następnych sekcjach widać, że fizyczny rozwój mózgów mężczyzn i kobiet może 

wpływać na miejsce pracy i zdolność kierowania i przewodzenia. 

Dlaczego istota szara ma znaczenie 

Mózg męski ma sześć i pół razy więcej istoty szarej niż mózg kobiety. Istota szara odnosi się do ciał 

komórek mózgowych, które przetwarzają informacje. Mózg żeński ma około dziesięć razy więcej istoty 

białej. Istota biała przekazuje informacje do różnych ośrodków przetwarzania w mózgu. Faktem jest, 

że zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają te same zdolności poznawcze, ale wykorzystują różne ścieżki 

w swoich mózgach. Występowanie istoty białej i szarej wpływa na to, jak ludzie pracują razem i 

samotnie. Spójrz na różnicę między tymi dwoma sposobami pracy: 

✓ Podejście do istoty białej: mózg kobiety wykorzystuje całą tę istotę białą do integracji informacji z 

wielu obszarów, co wzbogaca jej język zdolności (coś, o czym powiem więcej w nadchodzącej sekcji 

„Słuch, słuchanie i mówienie: różnice w komunikacji”) i zachęca ją do wykorzystywania relacji, aby 

osiągnąć swoje cele. Podejście do istoty białej wykracza poza lokalne przetwarzanie, łącząc się z 

niektórymi obszarami geograficznymi mózgu, w których rzadko stąpają męskie mózgi: obszarami 

emocjonalnymi, ośrodkami mowy i ośrodkami pamięci po obu stronach mózgu. W miejscu pracy żeński 

mózg przetwarza pracę, ludzi i kontekst otaczający cel. 

✓ Podejście szarej materii: męski mózg ma tendencję do przetwarzania lokalnego - w całej tej istocie 

szarej - co pomaga w wykonywaniu pojedynczych zadań i utrzymaniu koncentracji na danym celu. 

Podejście do szarej materii polega na wykonaniu zadania; relacje są drugorzędne. Męski mózg 

przetwarza cel i znajduje najbardziej bezpośrednią ścieżkę do tego celu. 

Zespół mieszany często dobrze ze sobą współpracuje. Leslie jest odnoszącym sukcesy sprzedawcą 

samochodów. Paul to jeden z jej największych atutów. Paul też sprzedaje samochody, ale razem zespół 



Leslie i Paul sprzedaje wiele samochodów. Leslie stosuje podejście istoty białej; integruje informacje z 

jej obszarów emocjonalnych w swoim mózgu wraz z niesamowitą umiejętnością mówienia do ludzi z 

różnych środowisk na poziomie, który zapewnia natychmiastowy kontakt. Leslie doskonali swoje 

umiejętności empatii i wie, co powiedzieć. Paul zamyka sprzedaż. Jego podejście do szarej materii 

pozwala mu specjalizować się w finansowym zakończeniu zawierania transakcji. Wykorzystuje lokalne 

obszary mózgu i tworzy umowy finansowe, które pokrywają budżety osób kupujących samochody. 

Klienci mają poczucie, że zadbano o nich i są przekonani, że dostają bardzo dużo. Zarówno podejście 

białej, jak i szarej materii do wykonywania zadań i osiągania celów może działać równie dobrze, ale w 

organizacji inteligentnej pod względem płci zrównoważenie tych dwóch podejść daje przywództwu 

możliwość spojrzenia na szerszą perspektywę i upewnienia się, że nic nie zostanie pominięte. 

Kobiecy mózg wielozadaniowy 

Prawdopodobnie słyszałeś wszechobecne przekonanie, że kobiety lepiej niż mężczyźni potrafią robić 

kilka rzeczy na raz. Chociaż obecne badania sugerują, że wielozadaniowość to mit - mózg nie jest w 

stanie zająć się więcej niż jedną rzeczą naraz - mogą istnieć dwa powody, dla których kobiety przyjmują 

wielozadaniowość. Jedną z nich jest zdolność istoty białej kobiecego mózgu do łatwego zbierania i 

rozpowszechniania informacji. Po drugie, dostęp do każdej półkuli jest przyspieszony przez rozmiar 

ciała modzelowatego, mostka włókien łączących obie półkule. Wiele badań sugeruje, że ciało 

modzelowate kobiety jest większe niż ciało mężczyzny iż  pewnością wydaje się odpowiadać za liczne 

obszary mózgu wykorzystywane przez kobietę w różnych przedsięwzięciach. 

Biorąc pod uwagę różnice emocjonalne 

Od urodzenia mężczyźni zauważają rzeczy, podczas gdy kobiety zauważają ludzi. Przyczyną tego 

zjawiska może być większa prawa półkula u mężczyzn. Na prawej półkuli znajduje się kilka obszarów, 

które koncentrują się na zdolnościach przestrzennych. Tworzy to mężczyzn, którzy są zręczni w 

rozumowaniu przestrzennym, manipulowaniu przedmiotami i zdolnościach motorycznych. Ponieważ 

mężczyźni bardziej zauważają rzeczy niż ludzie, mają trudności z uświadomieniem sobie oznak emocji 

i reagowaniem na nie. W badaniu na Uniwersytecie Stanforda mężczyźni i kobiety byli umieszczani w 

skanerach i pokazywano sceny emocjonalne. W mózgu kobiety aktywność wykazywało dziewięć 

różnych obszarów, podczas gdy w mózgach mężczyzn aktywne były tylko dwa. Struktura emocjonalna 

w mózgu, ciało migdałowate, zawsze filtruje informacje pod kątem treści emocjonalnych. Ciało 

migdałowate jest większe w męskim mózgu, ale zamiast uczynić mężczyznę bardziej wrażliwym na 

uczucia własne i innych, wydaje się wpływać na agresję. Jeśli dojdzie do stresującej sytuacji, ciało 

migdałowate ostrzega podwzgórze, strukturę odpowiedzialną za reakcje wewnętrzne, aby 

przygotować się do walki lub ucieczki. Samce częściej uciekają lub bronią się w groźnej sytuacji. 

Mężczyźni mają emocje, ale nie zawsze są świetni w dzieleniu się tymi emocjami lub rozpoznawaniu 

emocji u innych. W analizie setek badań, w których mężczyznom i kobietom pokazano zdjęcia ludzi 

wyrażających różne emocje, kobiety osiągały lepsze wyniki niż mężczyźni w 80% przypadków. Brak 

umiejętności rozpoznawania emocji utrudnia dzielenie się emocjami, wykorzystywanie ich w rozmowie 

czy podejmowanie decyzji. W tej dziedzinie niektóre samce są w gorszej sytuacji. Mózgi mężczyzn 

bardzo ciężko pracują nad odczytywaniem emocji, ale czasami używają bardziej prymitywnych 

obszarów mózgu, które prowadzą ich do odruchowych zachowań zamiast refleksyjnych. Kobiety są 

zwykle ekspertami od emocji. Ich zajęty mózg umożliwia im jednoczesny dostęp do obszarów 

emocjonalnych i językowych. Jednocześnie ich umiejętności komunikacyjne obejmują czytanie mowy 

ciała i mimiki. Ponieważ relacje są dla nich ważne, czytanie w myślach innych poprzez ich wyrażenia i 

ruchy stało się dużą częścią ich umiejętności komunikacyjnych. 

Reagowanie na stres 



Mózg mężczyzny i kobiety inaczej reaguje na stres. Stres w którymkolwiek z mózgów powoduje 

uwolnienie substancji chemicznych służących do walki lub ucieczki, adrenaliny i kortyzolu. Powodują 

one wzrost ciśnienia krwi i przygotowują organizm do ucieczki lub walki. Męski mózg zatrzymuje się na 

tym, co oznacza, że mężczyźni stają się pobudzeni i próbują uwolnić się od stresu poprzez rywalizację, 

debaty lub ucieczkę. Tłumią swoje emocje i nie chcą o nich mówić. Mężczyźni również próbują 

„wygrać” stres poprzez aktywność fizyczną, taką jak golf. Kobiece mózgi również uwalniają adrenalinę 

i kortyzol, ale uwalniają również dwie inne substancje chemiczne: oksytocynę i serotoninę. Oksytocyna 

jest związkiem chemicznym. Na przykład jest uwalniany u matek i ojców po urodzeniu dziecka, aby 

pomóc im związać się z niemowlęciem, a tym samym opiekować się nim. Oksytocyna została nazwana 

substancją chemiczną „pielęgnuj i zaprzyjaźnij się”, ponieważ sprawia, że ludzie czują się blisko siebie. 

Kobiety mają tendencję do rozmawiania o stresie i rozmawiania z nim o swoim stresie. Serotonina to 

uspokajająca substancja chemiczna, która naturalnie występuje w dużych ilościach w żeńskim mózgu. 

Połączenie uwalniania tych dwóch substancji chemicznych sprawia, że stres jest zupełnie innym 

doświadczeniem dla żeńskiego mózgu. W sytuacjach wysokiego ciśnienia w miejscu pracy kobiecy 

mózg ma tendencje aby zapamiętywać szczegóły i rozmawiać o nich, a mózg mężczyzny kształtuje 

ogólny obraz, ale niekoniecznie chce mówić. Posiadanie obu typów mózgów na pokładzie w takich 

sytuacjach zapewnia pełniejszy zakres sytuacji. 

Różnice w pamięci 

Męski mózg ma mniejszy hipokamp - strukturę mózgu, która pomaga w tworzeniu faktycznych 

wspomnień - niż mózg kobiety. Neurolodzy uważają, że za ten biologiczny rozwój odpowiada wyższy 

poziom estrogenu („żeńskiego” hormonu). Kobiety mają zwykle lepszą pamięć do szczegółów. 

Ponieważ hipokamp znajduje się obok centrum emocjonalnego w mózgu, ciała migdałowatego, 

wspomnienia zawierające emocje są łatwiejsze do zapamiętania dla mózgów mężczyzn i kobiet. 

Chociaż kobiety używają więcej ośrodków emocjonalnych i więcej ścieżek w mózgu dla emocji, 

mężczyźni również reagują na sytuacje emocjonalne i treści emocjonalne. Z tego powodu dodawanie 

emocji do szkoleń, spotkań i relacji zawodowych pomaga pracownikom i klientom zapamiętać więcej 

ich doświadczeń z Tobą. 

Płynąc z prądem 

Mózg jest jedynym organem, który nie może magazynować energii i dlatego potrzebuje ciągłego 

karmienia. Samice wydają się lepiej karmić mózg. Około 15 do 20 procent więcej krwi przepływa do 

mózgu kobiety, dostarczając tlen i składniki odżywcze, które odżywiają ten organ. Kobiece mózgi są 

aktywne nawet w stanie spoczynku; męskie mózgi wykazują znacznie mniejszą aktywność w stanach 

spoczynku. W rzeczywistości niektóre badania sugerują, że męskie mózgi wchodzą w stan spoczynku 

w różnych okolicznościach, takich jak stres, wyczerpanie, a nawet podczas rozmów. Przepływ krwi jest 

inicjowany przez aktywność mózgu. W dowolnym momencie mózg kobiety jest bardziej aktywny niż 

mózg mężczyzny. W rzeczywistości męski mózg wymaga stanów spoczynku przez cały dzień, podczas 

gdy mózg kobiety nie. Może to przełożyć się na męskie zagospodarowanie przestrzenne podczas 

spotkania. Z drugiej strony kobieta używa tak wiele różnych ścieżek w jej mózgu, że może z łatwością 

wydawać się niezadowalająca, ponieważ wzywa różne obszary mózgu do tworzenia połączeń. Dbanie 

o czujność męskich pracowników i pracownic to dwa ważne zadania podczas prowadzenia spotkań. 

Zrozumienie ryzykownych zachowań 

Większość ryzykantów nie wierzy, że to, co robią, jest ryzykowne. Substancje chemiczne w ich mózgach 

dają im pewność siebie i poczucie kontroli. Podejmowanie ryzyka i poszukiwanie emocji są częstsze u 

mężczyzn, którzy czasami popadają w skrajności, które mają wpływ na ich zdrowie. Za każdą młodą 

kobietę ginie trzech młodych mężczyzn. Mężczyźni często wybierają bardziej ryzykowne zawody lub 



szukają emocji w życiu osobistym. Podejmowanie ryzyka ma swoje wady i zalety. Dr Frank Farley 

studiuje ryzyko na Uniwersytecie Temple. Nazywa osobowość ryzykowną Typem T. T oznacza dreszczyk 

emocji. Typ Ts wymaga wysokiego poziomu stymulacji. Osoby podejmujące ryzyko mogą być dobre dla 

biznesu. Często są wynalazcami, odkrywcami i przedsiębiorcami. Ci pracownicy mogą być bardziej 

kreatywni i pozytywnie reagować na wyzwania, ale menedżerowie muszą upewnić się, że nie 

podejmują niepotrzebnego ryzyka. 

Wraz z testosteronem męski mózg uwalnia adrenalinę i kortyzol podczas stresu. W niewielkich ilościach 

te chemikalia działają motywująco; w większych ilościach są receptą na katastrofę. Poczucie pewności 

siebie i kontroli jest wzmacniane, dopóki ryzyko nie stanie się większe niż nagroda. Samce dojrzewają 

później niż samice. Ta niedojrzałość jest związana z częścią mózgu zwaną korą przedczołową, 

znajdującą się za czołem, w której mózg przetwarza myślenie wyższego poziomu, planowanie 

przyszłości i podejmowanie decyzji. Mniej dojrzała kora przedczołowa może wskazywać na słabszą 

kontrolę impulsów. Możesz ocenić, jak Twoi przyszli pracownicy reagują na stresujące i sytuacje 

konkurencyjne. Podczas pracy z klientami niezbędna jest kontrola impulsów. Niektóre korporacje 

stawiają swoich rozmówców w stresujących i konkurencyjnych sytuacjach. Jedna korporacja umieszcza 

każdego potencjalnego pracownika w pokoju hotelowym, który służy jako jego biuro. W ciągu dnia 

dostał duże stosy dokumentów do ustalenia priorytetów, wysyłał notatki na spontaniczne spotkania i 

dawał tylko minuty na przygotowanie się do nich oraz proszony o negocjowanie problemów. Na koniec 

dnia każdy rozmówca musi wyjaśnić, dlaczego tak się zachował. Kandydaci wiedzą, że inni ubiegający 

się o tę samą pracę są w tym samym hotelu i pracują nad tym samym problemem. Zwróć uwagę na 

ryzyko, jakie każdy kandydat jest skłonny podjąć, aby dostać pracę lub wykonać zadanie. Wielu 

wychodzi z hotelu bez uprzedzenia przed końcem dnia. 

Słyszenie, słuchanie i mówienie: różnice w komunikacji 

Liderzy wiedzą, że muszą jasno komunikować się, aby wyciągać z ludzi to, co najlepsze. Rozpoznanie, 

w jaki sposób mężczyźni i kobiety różnie angażują się w komunikację dwukierunkową, pomaga pokonać 

bariery i zaspokoić potrzeby Twojej organizacji. 

Mężczyźni naprawdę mają problemy ze słuchem 

Generalnie kobiety mają lepszy zmysł słuchu niż mężczyźni. W dużej mierze winowajcą jest ślimak. 

Część ucha zwana ślimakiem przekształca dźwięk na impulsy nerwowe. W uchu męskim znajduje się 

dłuższy ślimak, co spowalnia rozpoznawanie dźwięków przez mózg i jego odpowiedź na nie. Samce 

mają również trudności z dźwiękami o wyższej tonacji i dźwiękami cichymi. Kobiece głosy są często 

wyższe, więc mężczyźni oskarżeni o nie słuchanie mogą w rzeczywistości nie słyszeć. Głosy kobiet są 

bardziej złożone niż głosy mężczyzn z powodu różnic w wielkości krtani i strun głosowych. W szkołach 

chłopcy zwykle siadają z tyłu sali, a dziewczęta z przodu. Nauczyciele często stwierdzają, że muszą 

podnosić głos, aby chłopcy mogli ich usłyszeć. Dziewczyny, które są wrażliwe na ten wzrost głośności, 

często są zdenerwowane, ponieważ myślą, że zostały ukarane. W miejscu pracy może się rozwinąć 

podobna dynamika. Aby zapobiec nieporozumieniom związanym z różnymi sposobami, w jakie słyszą 

mózgi mężczyzn i kobiet, możesz podjąć kilka kroków: 

✓ Odpowiednio przeszkol swój zespół. Nie musisz organizować sesji treningowej po drodze, którą 

słyszą mężczyźni i kobiety, ale zawsze możesz przekazać informacje w trakcie normalnych rozmów, jeśli 

uważasz, że problem doprowadził do nieporozumień. 

✓ Doprowadzić samców na przód klasy. Podczas spotkań i treningów przenieś męskie mózgi na przód 

sali lub bliżej głównego mówcy. 



✓ Zwróć uwagę mężczyzny, zanim z nim porozmawiasz. Głośne wypowiadanie jego imienia lub 

stukanie go w ramię ostrzega go, by zwracał uwagę na Twoje delikatniejsze tony. 

Komunikacja werbalna to coś więcej niż tylko słowa. Tylko 7 procent wiadomości opiera się na słowach, 

które wypowiada osoba. Ton głosu stanowi 38% komunikacji, a pozostałe 55% to mowa ciała. Kobiety 

dobrze sobie radzą ze swoją umiejętnością czytania ludzi. Jednak przy dzisiejszej technologii 

przynajmniej część naszej komunikacji opiera się na e-mailach, wiadomościach tekstowych i 

wiadomościach błyskawicznych, które nie oferują innym tonu ani języka ciała do czytania, co powoduje 

zamieszanie. Bardzo uważnie dobieraj słowa, kiedy komunikujesz się za pomocą tych środków.  

Słuchanie wskazówek: zrozumienie jego i jej 

Dr Deborah Tannen, profesor lingwistyki na Uniwersytecie w Georgetown, badała różnice 

komunikacyjne między mężczyznami i kobietami w pracy. Znalazła to: 

✓ Podczas słuchania mężczyźni w niewielkim stopniu lub wcale go nie dotykają. Siedzą obok innych i 

unikają patrzenia na twarze. 

✓ Kobiety siedzą twarzą w twarz i wykrzywiają swoje ciała, aby nawiązać i otrzymać kontakt wzrokowy. 

To zwiększa ich wyjątkową zdolność czytania twarzy ,wyrażenia i język ciała.  

Wyobraź sobie więc frustrację, która może pojawić się w kobiecym mózgu podczas rozmowy z 

mężczyzną w pracy, gdy unika patrzenia jej w oczy. Zrozumienie różnych stylów słuchania pomaga 

Tobie i Twoim pracownikom pracować bardziej harmonijnie. Oto jak: 

✓ Kiedy kobiety zdają sobie sprawę, że nie są odrzucane przez brak kontaktu wzrokowego, są mniej 

zestresowane i pracują wydajniej. 

✓ Akceptacja kobiecej strategii słuchania polegającej na szukaniu kontaktu wzrokowego sprawia, że 

mężczyźni nie czują, że są w jakiś sposób celem. 

On mówi; ona mówi więcej 

Według badań przeciętny mężczyzna wypowiada około jednej trzeciej słów więcej niż przeciętna 

kobieta. To średnia - na pewno część samców dużo mówi, a część kobiet nie. Aktualne szacunki 

wskazują, że mężczyźni mówią około 7 000 słów dziennie, podczas gdy kobiety mają 20 000 słów 

dziennie. Rozmowy między mężczyznami i kobietami mogą być rozczarowujące dla kobiet, które lubią 

dodawać do rozmowy szczegóły i uczucia oraz otrzymywać je od osoby, z którą rozmawiają. Mężczyźni 

mogą uważać, że tracą czas na zbyt wiele rozmów. Zrozumienie potrzeb innych prowadzi do lepszych 

relacji i dialogu w pracy. 

Rozmowa o myśliwych i zbieraczach 

Naukowcy, doradcy małżeńscy i psychologowie zgadzają się, że męski mózg to jedno z niewielu słów. 

Być może to sięga czasów łowców / zbieraczy, kiedy ludzie musieli milczeć, gdy wychodzili na 

polowanie. Wdanie się w rozmowę odstraszyłoby ofiarę lub zmieniło ją w zdobycz. Lepiej zapolować 

na lunch niż na lunch. Interpretacja „przetrwania najlepiej przystosowanych” jest taka, że potomstwo 

samca nigdy nie weszłoby do puli genów, gdyby tata nie przeżył udanego polowania. Być może ta 

potrzeba milczenia przetrwała do naszych czasów. Jako zbieraczki zajmowały się dziećmi, 

przygotowywały jedzenie i dzieliły się historią swojego ludu ze swoim potomstwem. Potrzeba 

komunikacji mogła zmienić ich rozwój mózgu, aby mógł wypełniać obowiązki, które były wtedy częścią 

ich przetrwania. 



Sprawianie, by spotkania działały dla mężczyzn i kobiet 

Różnice w mózgach mężczyzn i kobiet, które podkreślono tutaj, oznaczają, że przywódcy płci męskiej i 

żeńskiej inaczej prowadzą spotkania. (A czym jest praca bez spotkań? Może to błogie, ale 

prawdopodobnie nieproduktywne lub realistyczne). Aby upewnić się, że spotkania są tak efektywne, 

jak to tylko możliwe, warto ocenić, w jaki sposób organizujesz spotkania i uwzględniasz potrzeby 

wszystkich pracowników . Spotkania prowadzone przez męskie mózgi mogą 

✓ Utrzymuj krótkie wyjaśnienia i ogranicz opisy do minimum. 

✓ Zniechęcaj pracowników do udzielania odpowiedzi. 

✓ Uwzględnij wiele przerw, aby rozmowy były krótkie. 

✓ Nie zajmuj się wcześniejszymi konfliktami lub rozmowami. (Mężczyźni zwykle ich nie pamiętają.) 

✓ Wspieraj podejmowanie ryzyka. 

✓ Bagatelizuj emocje. 

✓ Zachęcaj do natychmiastowego działania. 

Spotkania prowadzone przez kobiece mózgi mogą przebiegać zupełnie inaczej. Te spotkania 

✓ Dołącz obszerne wyjaśnienia. 

✓ Zachęcaj pracowników i oczekuj ich opinii. 

✓ Polegaj na konsensusie grupy, aby nadać kierunek lub wyniki spotkania. 

✓ Zwracaj uwagę na szczegóły lub emocjonalne interakcje z poprzednich spotkań. 

✓ Rozwiąż wszelkie konflikty emocjonalne, które pojawiają się podczas spotkania. 

✓ Minimalizuj podejmowanie ryzyka i konkurencję. 

Prowadząc spotkanie, miej na uwadze potrzeby i oczekiwania każdej płci. Kobietom na rynku pracy 

należy dać czas na przedstawienie opinii i uzyskanie konsensusu. W przypadku mężczyzn omów 

pokrótce główne punkty i przypomnij im o wcześniejszych konfliktach lub rozmowach, które mogą 

mieć związek z danym tematem. Zrównoważyć potrzeby emocjonalne z potrzebą działania. Patrząc na 

pracowników obecnych na spotkaniu, możesz zauważyć bardzo odmienne zachowania od mężczyzn i 

kobiet.Tu zawieramy różne scenariusze spotkań i odpowiedzi ze względu na płeć, na które należy 

zwrócić uwagę. 

Porównanie zachowań mężczyzn i kobiet 

Scenariusz: reakcja mózgu mężczyzny: reakcja mózgu kobiety 

Stresujące spotkanie: może stać się konkurencyjne i agresywne z powodu wzrostu poziomu 

testosteronu: może się wycofać; oksytocyna wywołuje potrzebę porozmawiania z kimś o problemie 

Długie spotkanie: mogą przejść w stan spoczynku, ponieważ są przytłoczeni długimi dyskusjami: mogą 

być tak zajęci nawiązywaniem kontaktów, że wydaje się, że nie wykonują zadania, ale zwykle nie są 

Walne zebranie: mogą przejąć spotkanie ze względu na ich bardziej agresywny charakter: mogą czuć 

się niedocenieni, jeśli ich opinie nie są proszone 



Organizacja może ucierpieć, ponieważ uczestnicy tracą możliwość dzielenia się genialnymi pomysłami. 

Krótkie przerwy, które zapewniają ruch, mogą obudzić mózg w stanie spoczynku i zapewnić czas na 

dialog dla tych mózgów, które wymagają więcej rozmowy. 

Rywalizacja w miejscu pracy 

Poziom testosteronu wzrasta zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet podczas zawodów, ale poziom 

testosteronu wzrasta bardziej w męskim mózgu. Samo uczestnictwo w zawodach jako członek widowni 

zwykle zwiększa poziom testosteronu zarówno w mózgach mężczyzn, jak i kobiet. Stopień, w jakim 

każdy z nich jest interesariuszem wydarzenia, może również wpływać na poziomy. (Pomyśl o „mamach 

hokejowych”, hazardzistach i pracownikach walczących o awans.) Mężczyźni lubią rywalizować. 

Konkurują o to, kto jest jaśniejszy, silniejszy, szybszy lub lepszy. Konkurencja motywuje, aktywuje 

emocjonalne obszary mózgu, a prawidłowo stosowana zwiększa produktywność, zmniejsza absencję i 

uszczęśliwia mężczyzn. Niektóre kobiety wolą nie konkurować w miejscu pracy. Kobiecy mózg chce 

budować i utrzymywać relacje. Umiejętności interpersonalne są ważniejsze niż potrzeba dowiedzenia 

się, kto jest lepszy. Kobiety mają tendencję do pracy zespołowej, w której każdy wygrywa. Brak 

konkurencyjności kobiet doprowadził do wniosku, że kobiety zawsze współpracują, a mężczyźni zawsze 

rywalizują. To nie do końca prawda: samce konkurują ze sobą bardzo mocno. Im mniej podtekstu 

zagrożenia, tym lepsza konkurencja. W jednej sztuce nagrodzonej nagrodą Tony pracownikom 

zaproponowano konkurs. Pierwszą nagrodą był Cadillac. Drugą nagrodą był zestaw noży do steków. 

Strzelano trzecią nagrodę. Ten rodzaj rywalizacji zwiększa strach zamiast motywacji. Konkurencja ma 

dwa warianty. Bezpośrednia rywalizacja to indywidualna rywalizacja, która daje tylko jednego 

zwycięzcę. Współzawodnictwo ma miejsce, gdy zespół pracuje razem, aby osiągnąć cel dla dobra 

grupy. W kolejnych sekcjach znajdziesz szczegółowe informacje na temat każdej formy zawodów. 

Bezpośrednia konkurencja 

Rywalizacja między dwiema osobami może być destrukcyjna - jeśli może być tylko jeden zwycięzca, 

zawsze jest przegrany. Zbyt duża konkurencja w miejscu pracy może prowadzić do obniżenia 

produktywności, urazów i utraty koncentracji. Złość, a nawet wrogość mogą doprowadzić do tego, że 

ludzie lub zespoły nie zaakceptują pomysłów innych. Jako lider musisz uważnie nadzorować sytuacje 

związane z rywalizacją. Konkurencja zwiększa poziom substancji chemicznych, takich jak testosteron, i 

jest motywująca w wielu sytuacjach. Zewnętrzna nagroda za konkurencję - wynagrodzenie pieniężne, 

dodatkowe profity lub bardziej prestiżowe stanowisko - może powodować stres u niektórych 

pracowników. Stres może motywować, ale rozpoznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem przez 

mężczyzn i kobiety może wpłynąć na Twoje podejście do konkurencji. Kobiecy stres i kobieca 

rywalizacja wyglądają bardzo podobnie. Kobiety rywalizują w bardziej subtelny sposób niż mężczyźni, 

wykorzystując związki, aby uzyskać przewagę. Zewnętrzna nagroda może być motywująca, ale 

większość kobiet nadal wierzy w ideę, że „wszyscy jesteśmy w tym razem”. Stres u mężczyzn prowadzi 

do bardziej agresywnego podejścia do rywalizacji, a zewnętrzna nagroda stanowi jeszcze większe 

wyzwanie dla męskiego mózgu. Wewnętrzne nagrody za konkurencję oferują inne podejście warte 

rozważenia. Poczucie osiągnięcia celu może być wystarczającą nagrodą. Potwierdzenie ze strony 

kierownictwa i współpracowników może być wystarczającą motywacją, aby skłonić wszystkich 

pracowników do cięższej pracy i większego wkładu w firmę. Ponieważ męski mózg lubi konkurować, 

nieodłączną nagrodą jest wygrywanie lub bycie najlepszym. Kobiece mózgi uważają, że uznanie innych 

motywuje, a mimo to chce, aby inni czuli się dobrze i byli częścią pochwały. Pytanie wielu przywódców 

brzmi: „Czy ich wychwalam, czy wychowuję?” Oferowanie premii za dobrze wykonaną pracę zawsze 

było częścią klimatu biznesowego. Niektóre badania sugerują, że chwalenie pracownika przed 

kolegami motywuje go bardziej niż pieniądze. Oczywiście każde podejście może być lepsze dla 



konkretnej osoby. Bezpośrednia konkurencja bez zewnętrznej nagrody może zwiększyć 

produktywność, ale generalnie samce lepiej reagują na bezpośrednią konkurencję. 

Konkurencja kooperacyjna 

W rywalizacji kooperacyjnej grupa lub zespół wyznacza cel i wspólnie go realizuje. Współpraca i 

pomaganie sobie nawzajem to nie tylko uwalnianie testosteronu dla motywacji, ale także uwalnianie 

dopaminy chemicznej w mózgu. Dopamina to przyjemna substancja chemiczna, która jest również 

zaangażowana w uczucie więzi. Uwalnia się również oksytocyna, która wzmacnia wiązanie. Mózg 

bardzo pragnie tych poprawiających samopoczucie substancji chemicznych, więc zespół jest 

wewnętrznie zmotywowany. Chcą nadal mieć te dobre uczucia i być częścią czegoś większego niż oni 

sami. Badania sugerują, że skład zespołu działa najlepiej, gdy zespoły są podzielone według płci lub 

mają równy podział płci. Poczucie bycia mniejszością w jakimkolwiek zespole jest problemem. Na 

przykład zespół czterech mężczyzn i dwóch kobiet często powoduje, że kobiety wnoszą mniejszy wkład. 

Zespoły mieszane generują lepsze pomysły niż zespoły jednopłciowe. Dążenie do osiągnięcia rekordu 

osobistego jest również zdrowym typem współzawodnictwa. Na przykład, każdy pracownik stara się 

podnieść swój poziom produktywności nie konkurując z innymi, ale raczej konkurując z własnymi, 

ustalonymi najlepiej. Grupy współpracy wspierają dążenie każdej osoby do osiągnięcia doskonałości. 

Opublikuj wykres zespołu, który pokazuje aktualny wskaźnik produkcji każdej osoby. Razem zespół 

opracowuje pomysły, które sprawdzają się dla każdej osoby. Poszczególni pracownicy wdrażają 

strategie; wyniki są śledzone na wykresie. Cały zespół świętuje wzrosty danej osoby. Korzystanie z 

konkurencji w miejscu pracy może być zdrowe i produktywne. Drużyny złożone z mężczyzn i kobiet 

mogą przedstawiać różne sposoby myślenia o celach. Zespoły złożone wyłącznie z mężczyzn są bardziej 

narażone na nadmierną konkurencyjność. 

Biorąc pod uwagę konkurencję i nagrodę w działaniu 

Firma dystrybucyjna, zaoferowała wycieczkę opartą na sprzedaży zwycięskim dealerom. Wyjazd był 

ekstrawagancki i oferował zajęcia rekreacyjne oraz wyczynowe sporty. (Należy pamiętać, że 

konkurencyjne gry mogły zwiększyć poziom testosteronu u mężczyzn). Podczas podróży właściciele 

salonów rywalizowali ze swoimi lokalnymi konkurentami, jak również spoza ich terytorium. Dealerzy 

otrzymali nagrody podczas wieczornej gali. Jeden z czołowych producentów dla dystrybutora od lat 

otrzymywał nagrody na tych funkcjach. Ten dobrze prosperujący salon był własnością mężczyzny i 

kobiety, którzy byli zdumieni, gdy ich nazwiska nie zostały wezwane do otrzymania nagrody za 

sprzedaż. Dealerowi nie udało się spełnić określonych warunków przyznania nagrody. Wściekli i 

zawstydzeni dealerzy opuścili pokój, wymeldowali się z hotelu i wskoczyli na wczesny lot do domu. Ich 

menedżer konta myślał, że na zawsze straci interes dealera. Po powrocie do domu natychmiast udał 

się na spotkanie z tymi klientami. Chociaż właściciel był nadal zdenerwowany, przyjrzał się faktom, gdy 

kierownik konta przekazał mu dane i kopie notatek, które zostały wysłane do dealera, szczegółowo 

opisując, co musi zrobić, aby otrzymać nagrodę. Właścicielka i partnerka odmówiła jednak spotkania 

się z opiekunem klienta i pozostawała zła na niego, dopóki nie wykorzystał sugestii badań nad mózgiem 

kobiet. Zapytał ją, jak się czuje, patrząc jej prosto w oczy. Okazał empatię z powodu jej niepokoju 

związanego z utratą nagrody, a następnie pokazał jej dane i omówił, w jaki sposób, jako zespół, mogliby 

iść do przodu. Dealer kontynuował współpracę z firmą dystrybucyjną. 

Sprawdzanie relacji roboczych w działaniu 

Podczas szkolenia regionalnej grupy liderów zespołów w zakresie różnic mózgów mężczyzn i kobiet, 

wiele z różnic mózgów opisanych tutaj zostało zaprezentowanych. Oto, co się stało i jak działania 

zilustrowały koncepcje w tym rozdziale: 



1. Matt, jeden z młodszych uczestników, przerwał moje wystąpienie wstępne, aby natychmiast 

odrzucić ten materiał. „Chcę zobaczyć badania na ten temat” - zaczął. „Wiem, że to nie zrobi różnicy w 

moim zespole. Wiem, jak kierować mężczyznami i kobietami ”. Jego męski mózg wykazywał stres 

związany z rywalizacją. 

2. Zanim mogłem odpowiedzieć, odezwał się Paul, inny lider zespołu. „Te badania trwają już od jakiegoś 

czasu. Nie czytasz czasopism branżowych? ” spojrzał bezpośrednio na Matta. Paul miał konkurencyjną 

reakcję. 

3. Jedna z liderek, Tammy, bardzo cicho wyjaśniła Mattowi zachowanie. „Nie bierz tego do siebie. Matt 

musi tylko włożyć swoje dwa centy. Nic przez to nie ma na myśli. Większość kobiet z jego zespołu ma 

tendencję do ignorowania go. Próbowali z nim rozmawiać, ale głównie go współczują, ponieważ jest 

taki młody. ” Jej żeński mózg zareagował empatycznie. Tammy uśmiechnęła się do mnie. Następnie 

opadła na swoje miejsce przy stole, jakby chciała odsunąć się od głośnych uwag. Jej żeński mózg 

wyłączał się z władzy. 

4. Wysoki, pewny siebie Oscar wstał i rozkazał pozostałym. „Po prostu zabierzmy się za to! Nie 

dowiemy się, czy cokolwiek z tego jest prawdą, dopóki nie przejdziemy do szczegółów ”. Jego męski 

mózg chciał tylko faktów. 

5. Uwaga wszystkich zwróciła się do mnie. Chciałem zapytać wszystkich, jak się czują. Mój kobiecy mózg 

skupia się na związkach. Ale wiedziałem lepiej, więc poprosiłem liderów zespołów, aby wzięli udział w 

krótkim ćwiczeniu, aby zachęcić mężczyzn do ruchu i dać kobietom szansę porozmawiania. Trening 

kontynuowałem kilka minut później. 

Pod koniec szkolenia Matt nadal nie był pewien, czy cokolwiek udowodniłem. Poprosiłem liderów o 

zebranie się w małych grupach i omówienie tego, co wydarzyło się w ciągu dnia, co mogłoby 

potwierdzić wyniki badań dotyczące różnic między mózgiem mężczyzny i kobiety. Kiedy podzielili się 

anegdotycznymi dowodami zebranymi podczas tego jednego dnia szkolenia, nawet Matt nie mógł 

zaprzeczyć, że było coś w tych badaniach. 



Praca zespołowa 

Nie możesz być liderem, jeśli nie masz zwolenników. Twoje zespoły to pojazdy, dzięki którym 

wykonujesz swoją pracę. Przy wielu pokoleniach, które prawdopodobnie masz w swojej organizacji, 

tworzenie zespołów może być trudne, ale interesujące. Wszyscy w Twoich organizacjach muszą 

sprostać Twoim oczekiwaniom. Muszą być produktywnymi i kreatywnymi agentami zmian. Budowanie 

zespołów i zmuszanie ich do pracy może zwiększyć motywację, produktywność, relacje, pewność 

siebie, i harmonogram w całej organizacji. Tak jak drużyna sportowa współpracuje, aby osiągnąć cele, 

zespoły związane z pracą postępują w kierunku celów organizacji, a także własnych, 

wyspecjalizowanych celów. Wybierasz zespół ekspertów, który prowadzi Twoją organizację. 

Indywidualne plany, ego lub status zawodowy nie mogą wejść na obraz. W tym rozdziale dowiesz się, 

jak budować odpowiedni zespół, wyznaczać cele, monitorować postępy i zachęcać wszystkich po 

drodze - nie jesteś tylko liderem, jesteś też głównym cheerleaderką! 

Budowanie zespołu wykonawczego 

Twój zespół zarządzający będzie najważniejszą grupą ludzi, których potrzebujesz (poza inwestorami). 

To „pierwszy” zespół, który musi składać się z osób, które sprawiają, że Twoja firma działa, przynosi 

zyski, rozwiązuje problemy, w które nie musisz się angażować, oraz pomaga w rozwiązywaniu innych 

problemów biznesowych. Więc kto jest pierwszy? Ty lub osoba, którą wyznaczasz do prowadzenia 

programu za Ciebie. Jesteś ostatecznym decydentem. Grosz zdecydowanie zatrzymuje się na tobie, 

jeśli chodzi o branie odpowiedzialności za błędy, niepowodzenia i nieporozumienia. Pozostali 

członkowie pierwszego lub starszego zespołu zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Duże i małe 

organizacje mają kilku członków kierownictwa, którzy mają podobne obowiązki, ale sprzedawca 

detaliczny i hurtownik mają pewne różnice, podobnie jak gabinet lekarski i organizacja non-profit. 

Wypełniaj zadania odpowiednimi ludźmi. Czasami te osoby są dostępne w Twojej organizacji, innym 

razem musisz udać się gdzie indziej, aby je znaleźć. Poszukaj następujących w swoim zespole 

kierowniczym: 

✓ Liderzy, którzy są zainteresowani i mają wiedzę na temat każdego aspektu Twojej firmy; mimo że 

prowadzą własne działy, dobrze rozumieją całą firmę 

✓ Liderzy, którzy mogą pomóc w podejmowaniu decyzji, nawet jeśli niektóre decyzje mogą nie mieć 

bezpośredniego wpływu na ich dział 

✓ Liderzy, którzy widzą dynamikę pionową (komunikacja odbywa się z góry na dół) i dynamikę poziomą 

(komunikacja między poziomami) i mogą przełączać się z jednego na drugi 

✓ Liderzy, którzy nie krytykują po podjęciu decyzji 

✓ Liderzy, którzy są doskonałymi wzorami do naśladowania 

Twój zespół wykonawczy pomoże Ci podejmować decyzje, posuwać organizację do przodu i 

informować Cię o tym, co się dzieje w każdym dziale. Ten zespół powinien być w stanie przeprowadzić 

Cię przez trudne czasy, pomóc Ci świętować sukcesy i określić, w jaki sposób zamierzasz osiągnąć swoje 

cele. Utrzymanie funkcjonowania tego zespołu na najwyższym poziomie to wyzwanie dla każdego 

lidera. Wszystko może pójść dobrze, a potem nastanie samozadowolenie. Aby ten zespół działał 

sprawnie, wypróbuj następujące rozwiązania: 

✓ Pielęgnuj współpracę: zorganizuj spotkanie przed spotkaniem, aby zbudować społeczności i lepiej 

się poznać. 



✓ Promuj zaufanie: pokaż swoje słabości, przyznaj się do błędów i poproś o informację zwrotną. 

✓ Znajdź czas na spotkania poza siedzibą firmy: organizuj dwu- lub trzydniowe rekolekcje z 

moderatorem. Ucieczka z biura zapewnia świeże spojrzenie, a ponieważ pracownicy nie mogą 

zajmować się bezpośrednio pracą biurową, koncentrują się na spotkaniu. 

Odkrywanie, jak rozwijają się zespoły 

Wszystkie zespoły przechodzą przez etapy rozwoju, podobnie jak mózg. W kolejnych sekcjach 

szczegółowo opisano, w jaki sposób grupa osób staje się zespołem.  

Niemowlęctwo.  

Na etapie niemowlęctwa lub formowania wszyscy są podekscytowani wejściem do tego nowego 

świata, tak naprawdę nie znają członków zespołu i nie mają pojęcia, jaka będzie wizja, misja, 

oczekiwania lub normy zespołu. Członkowie są niepewni, gdy określają, czy mogą ufać innym graczom. 

Tak jak mózg w okresie niemowlęcym tworzy nowe połączenia, dostosowuje się do swojego otoczenia 

i uczy się na podstawie doświadczeń, tak samo tworzy nowo utworzony zespół. Na tym etapie rozwoju 

zespołu członkowie zespołu mają następujące potrzeby: 

✓ Poznajemy się 

✓ Odkrywanie swoich ról i ról innych członków zespołu 

✓ Definiowanie celu, wartości i norm zespołu 

✓ Osiąganie harmonii w zakresie władzy oraz granic osobistych i zawodowych 

✓ Zarysowanie procesów decyzyjnych 

Na tym etapie zespół dokonuje przeglądu deklaracji wizji i deklaracji misji. Wszystkie zespoły w Twojej 

organizacji wymagają celu zespołowego. Celem każdego zespołu jest modelowanie zarówno wizji, jak 

i deklaracji misji. W okresie niemowlęcym zespół opracowuje własne normy zespołowe. Normy są 

podstawowymi regułami zachowań indywidualnych i zespołowych. Na przykład jedną z norm, którą 

podzielił się ze mną lider, jest to, że „wcześnie jest na czas; punktualność jest spóźniona ”. 

Aby to osiągnąć, każdy członek zespołu musi być obecny, usiąść i gotowy do rozpoczęcia spotkania o 

wyznaczonej godzinie rozpoczęcia spotkania. Dotarcie na miejsce w samą porę powoduje, że spotkanie 

zaczyna się późno. Każdy zespół wyznacza własne cele w oparciu o cele całej organizacji. 

Niemowlęctwo to okres „poznawania się” i czas na ustalenie ram pracy. Zespoły naprawdę polegają na 

swoich liderach na tym etapie, który może trwać kilka miesięcy. 

Dobrze gra w zespołach 

Możesz porównać niemowlęctwo zespołu z wczesnym rozwojem społecznym. Dzieci zaczynają „bawić 

się” stojąc obok siebie i bawiąc się pojedynczymi zabawkami. Kiedy zdobywają pewność siebie i 

zaufanie, zaczynają bawić się z innym dzieckiem i ostatecznie przechodzą do małych, a następnie 

większych grup. Osoby przydzielone do zespołu mogą być uśmiechnięte i podekscytowane obecnością 

w zespole, ale większość z nich niewiele wie, czego się od nich oczekuje. Mogą nie wiedzieć, kto tu 

rządzi, i mogą się zastanawiać, komu ufać. Mogą przedstawiać się osobom siedzącym po obu ich 

stronach. W większości interakcja jest minimalna. Podobnie jak w przypadku małych dzieci, członkowie 

zespołu grają ramię w ramię. Na następnym spotkaniu członkowie zespołu są nieco bardziej 

zrelaksowani i mogą prowadzić dyskusje w małych grupach, podczas gdy lider przegląda i powraca do 



informacji z poprzedniego spotkania. Mogli napotkać swoich kolegów z zespołu podczas pracy i mogą 

czuć z nimi przyjaźń. Lider może zapewnić ćwiczenie polegające na „poznawaniu się”, które pomoże 

zdefiniować role i stworzyć atmosferę zaufania. Wszystkie „dzieci” bawią się razem, a nie obok siebie. 

Do zadań lidera należy: 

✓ Pomóż zespołowi nakreślić jego wartości i cele 

✓ Pomóż członkom zespołu poznać się nawzajem 

✓ Poprowadź zespół w ustalaniu norm 

✓ Zapewnij strukturę, planując regularne spotkania 

Dojrzewanie 

Okres dojrzewania odnosi się do etapu, na którym zespół dąży do większej niezależności. Ten etap 

rozwoju jest jednym z nieodzownych złów związanych z zespołami, ale to właśnie jego wynik sprawia, 

że grupa jest spójnym zespołem. Niektórzy nazywają ten etap rozwoju burzą, a jeśli pamiętasz swoje 

dorastanie lub wychowałeś nastolatka, możesz zrozumieć, jak dobrze ten etap pasuje do zachowań 

wynikających z rozwoju dorastającego mózgu. 

Młodzież często tak 

✓ Moody 

✓ Trudny w pracy 

✓ Emocjonalny 

✓ Konfrontacajny 

✓ Sfrustrowany 

✓ Zdezorientowany 

✓ Zakwestionowani komunikacją 

✓ W przekonaniu, że są niekompetentni lub mają niską samoocenę 

✓ Skłonny do nierealistycznych oczekiwań 

Mózg nastolatka jest słabo rozwinięty w obszarach podejmowania decyzji, kontrolowania emocji i 

zrozumienia konsekwencji. W miarę rozwoju mózgu wszystkie te obszary ulegają poprawie, a mózg 

zaczyna pracować w bardziej spójny sposób. Charakterystyka burzliwego etapu rozwoju zespołu to 

m.in. 

✓ Konflikt 

✓ Frustracja autorytetem 

✓ Zamieszanie z celami, misją i normami 

✓ Chęć niezależności od lidera 

✓ Brak pewności siebie 



✓ Nierealistyczne oczekiwania 

Zespół, podobnie jak mózg nastolatka, może dojrzeć i nauczyć się produktywnej pracy. Inteligencja 

emocjonalna i społeczna zespołu jest ważnym aspektem stania się produktywną i zdrową grupą ludzi, 

którzy rozumieją wzajemne różnice i mogą współpracować, wykorzystując te różnice, aby dokonać 

zmian. I jak powiedział jeden z liderów: „Zmiana jest dobra. Ale ja wolę dolary! ” Etap dojrzewania 

może trwać kilka miesięcy. Lider pomaga na tym etapie, wykonując następujące czynności: 

✓ Pomoc zespołowi w rozwiązywaniu konfliktów: Być może będziesz musiał przypomnieć zespołowi o 

wcześniej ustalonych zasadach. 

✓ Budowanie zaufania: podziel się historiami o niektórych problemach, z którymi zmagał się Twój 

własny zespół. 

✓ Zachęcanie do niezależności: pozwól im mówić swobodnie. 

✓ Bądź przygotowany na wyzwania: pomagaj im w planowaniu osiągnięcia ich celów. 

Wyzwaniem na tym etapie rozwoju jest ugruntowanie celów i norm. Jeśli lider cofnie się i pozwoli 

członkom zespołu podejmować własne decyzje, zespół stanie się mniej zależny od niej. 

Dojrzałość 

Kiedy mózg osiąga dojrzałość, zaczyna funkcjonować na wyższym poziomie. Umiejętności myślenia na 

wysokim poziomie, rozwiązywanie problemów oraz zwracanie uwagi na cele i role prowadzą do 

lepszego podejmowania decyzji. Dojrzały mózg kontroluje emocje i odczytuje emocje innych; jego 

lepsza zdolność radzenia sobie z relacjami oznacza, że mózg może być bardziej produktywny, być 

bardziej zorientowany na zadania i cele oraz czuć się bardziej częścią zespołu. Na tym etapie rozwoju 

zespołu czasami określany jako normowanie etap, możesz zobaczyć te cechy: 

✓ Skoncentruj się na konkretnych tematach 

✓ Podziel się na mniejsze grupy, aby osiągnąć więcej 

✓ Przegląd dotychczasowych osiągnięć i poszukiwanie obszarów do poprawy 

✓ Większe zaangażowanie w wizję, misję i cele 

✓ Poświęcanie więcej czasu na podejmowanie decyzji 

✓ Więcej energii do wyprodukowania 

✓ Szacunek i zaufanie wśród członków zespołu 

✓ Spójność 

Dojrzały mózg ma rozwiniętą korę przedczołową; jak szczegółowo opisano w Rozdziale 2, ten obszar 

mózgu integruje informacje ze wszystkich innych obszarów i uzyskuje racjonalny obraz tego, co się 

dzieje. Kora przedczołowa również jest świadoma emocji i współpracuje z nimi, więc dojrzały mózg 

przypomina zespół, który zaczyna naprawdę współpracować. Na tym etapie członkowie zespołu 

zaczynają mówić w kategoriach zespołu, a nie samych siebie. Zespół nabrał kształtu i może teraz zrobić 

wielkie postępy. Lider jest bardziej trenerem zespołu na tym etapie i powinien wykonać następujące 

czynności: 

✓ Przekazuj informacje zwrotne, aby poprowadzić ich do celu 



✓ Kontynuuj budowanie pozytywnych relacji 

✓ Pomóż skupić się na określonych obszarach produktywności 

✓ Oceń funkcję zespołu 

✓ Kontynuuj rozwiązywanie konfliktów 

Na etapie dojrzałości zespół jest coraz bliżej stania się potężną jednostką dla Twojej organizacji. Jej 

członkowie wyciągnęli wnioski z pierwszych trzech etapów rozwoju. Zespół potrzebuje jeszcze kilku 

miesięcy, aby przejść do następnego etapu. 

Mądrość 

W miarę jak mózg rozwija się ponad poziom dojrzałości, rozwija się jeden z najbardziej szanowanych 

aspektów człowieczeństwa, mądrość. Mądrość zespołu to połączenie wiedzy i umiejętności, które 

umożliwiają zespołowi łatwe rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Pracując z innymi, 

ludzie stają się mądrzejsi i lepiej potrafią podejmować decyzje, które przynoszą pozytywne rezultaty. 

Dendryty, włókna w komórkach mózgowych, które otrzymują informacje, nadal się formują i rosną, 

gdy się uczysz. W miarę wzrostu coraz więcej warstw włókien rozwija się w celu odbierania 

wiadomości. Najwyższe poziomy, które wskazują na osiągnięcie mądrości. Przejdź do rozdziału 2, aby 

dowiedzieć się więcej o rozwoju komórek mózgowych. Mądrość pochodzi z doświadczenia. Twój zespół 

osiąga teraz mądrość. Ta scena jest często nazywana sceną wykonawczą. Dałeś im scenę do występów! 

Charakterystyka mądrego zespołu obejmuje: 

✓ Biegłość w rozwiązywaniu problemów 

✓ Jasny cel 

✓ Wspólne przywództwo 

✓ Optymalna produktywność 

✓ Wysoki poziom motywacji i motywacji 

✓ Inicjatywa 

✓ Wysoki poziom lojalności zespołu 

✓ Relacje zbudowane na zaufaniu i doświadczeniach 

✓ Szacunek dla indywidualnych różnic i potrzeba sprzeciwu 

✓ Szybkie rozwiązywanie konfliktów 

Gdy mądry zespół dąży do swoich celów, widzisz ciągłe doskonalenie i rosnącą produktywność. 

Regulują się i w razie potrzeby zmieniają swoje cele. Ten zespół wciąż ma potrzeby. Potrzeby te 

obejmują: 

✓ Autonomia w podejmowaniu decyzji 

✓ Ciągły rozwój zawodowy 

✓ Nowe wyzwania 



✓ Uznanie osiągnięć 

✓ Uroczystości osiągnięć indywidualnych i zespołowych 

Zespół o wysokich osiągach nadal zdobywa mądrość, pomagając stworzyć organizację, która spełni 

Twoją wizję i cele. Zapewnienie każdemu zespołowi czasu i wskazówek na przejście z etapu na etap 

jest obowiązkiem każdego lidera. 

Prowadzenie zespołu z zewnątrz i od wewnątrz 

Kierowanie organizacją wymaga czasami przebywania na zewnątrz i obserwowania, jak zespoły 

osiągają cele, lub możesz być całkowicie zaangażowany w ich pracę. Gdy zespoły przechodzą przez 

różne etapy, być może będziesz musiał zmienić swój styl przywództwa, aby dopasować go do poziomu 

ich dojrzałości. W tej sekcji opisuję, jak dopasować swój styl, jak znaleźć innych, którzy pomogą 

utrzymać zespoły, oraz jak szkolić liderów zespołów. 

Dopasowanie stylu przywództwa do etapu zespołu 

W miarę rozwoju Twoich zespołów możesz się zastanawiać, jakiego stylu przywództwa potrzebujesz w 

każdym z nich. Możesz porównać proces prowadzenia w klasie. Kiedy zajęcia się rozpoczynają, a 

uczniowie nie znają treści, metod lub procedur, zadaniem instruktora jest prowadzenie klasy, czyli 

autorytarne podejście do przywództwa. Autorytarny przywódca bierze odpowiedzialność za 

kierowanie rzeczami. Mówienie innym, co mają robić i jak to zrobić, jest częścią tego procesu. 

Początkowy etap rozwoju zespołu wymaga wielu wskazówek, dlatego najlepiej sprawdza się 

autorytarny styl przywództwa. Etap dojrzewania jest nieco inny. Chociaż na tym etapie jest dużo 

niezadowolenia, dużo się uczy. Ten etap wymaga powolnej zmiany przywództwa. Lider zaczyna od 

autorytarnego stylu, aby rozpocząć ten etap, ale gdy „nastolatki” się uczą, potrzebują pewnej swobody. 

W ten sposób styl przywództwa zmienia się na bardziej demokratyczny. Zespół dorastający przechodzi 

poważne zmiany rozwojowe. W miarę zachodzenia zmian musisz dać zespołowi możliwość podjęcia 

pewnych decyzji i rozważenia ryzyka, które wcześniej mógł podjąć automatycznie. Faza dojrzałości ma 

miejsce, gdy członkowie zespołu naprawdę uczą się rozumieć. Pracują razem, ale nadal potrzebują 

wskazówek. Styl demokratyczny dobrze sprawdza się na etapie dojrzałości. Członkowie szukają 

informacji i podejmują decyzje pod kierunkiem swojego lidera zespołu. To produktywny etap, ale nadal 

jest to etap nauki. Musisz zrobić coaching i wesprzeć wykonywaną pracę. Sokrates powiedział, że 

mądrość przychodzi do każdego z nas, kiedy zdajemy sobie sprawę, jak mało wiemy. Etap mądrości dla 

zespołów wymaga niewielkiego coachingu, ale pewnego wsparcia. Kiedy zespół osiągnie ten etap, 

przełącz się na delegacyjny styl przywództwa. Zespół jest gotowy do podejmowania własnych decyzji i 

może tylko czasami potrzebować wsparcia lub rady lidera. 

Znajdowanie (lub wspieranie) klejących ludzi 

Czasami zespoły mogą znaleźć się w trudnych sytuacjach. Mimo że udało im się przejść przez cztery 

etapy rozwoju zespołu, mogą wystąpić problemy. Nawet osoby na etapie rozwoju mądrości mogą 

napotkać obszary niezgody. Dzieje się tak często, gdy członek zespołu opuszcza zespół lub dołączają 

nowi członkowie. Jednym ze sposobów na znalezienie równowagi i odtworzenie klimatu jest 

znalezienie tego, co Daniel Goleman (autor Inteligencji emocjonalnej) nazywa klejnotami - tymi, którzy 

pomagają utrzymać wszystko razem dzięki swojej wysokiej inteligencji emocjonalnej. Przyjaźni, 

zainteresowani i pozytywni członkowie zespołu przygotowują scenę dla innych, gdy nowicjusze 

wchodzą, a inni opuszczają zespoły. Kiedy zespół ma problem z pracą lub konfliktami międzyludzkimi, 

klejnicy wygładzają krawędzie i pomagają uporać się z problemami. Tacy członkowie zespołu mogą być 

trudni do zdobycia, ale możesz ich rozwinąć poprzez trening emocjonalny i społeczny. Kiedy zbierasz 



zespoły, bądź świadomy wartości klejących ludzi i staraj się umieszczać po jednym w każdym zespole. 

Jeśli brakuje ci wykwalifikowanych osób z tą umiejętnością, pamiętaj, że jest to umiejętność, której 

można się nauczyć. Wybierz osoby, które Twoim zdaniem są przeznaczone, aby pomóc Twojej 

organizacji osiągnąć jej cele i zapewnić szkolenie w zakresie inteligencji emocjonalnej. 

Liderzy zespołów szkoleniowych 

Jeśli chodzi o zespół seniorów, rzeczywiście możesz być liderem. A co z innymi zespołami? Tworząc je 

lub gdy twój starszy zespół tworzy zespoły, których potrzebują do celów swoich działów, przedyskutuj, 

w jaki sposób zostaną wybrani i przeszkoleni liderzy tych zespołów. Możesz wybrać liderów zespołów 

na podstawie potrzeb, dostępności i - jeśli masz szczęście - pozytywnego doświadczenia zespołu. 

Doświadczony członek zespołu przynajmniej poczuł, jak wygląda proces rozwoju zespołu. Może nie być 

w stanie nazwać etapów rozwoju, ale może się do nich odnieść, tak jak są one wyjaśnione. W większości 

szkoleń liderów zespołu pierwszy krok należy do każdego lidera zespołu aby opisać doświadczenie 

zespołu tak szczegółowo, jak tylko pamięta. Zrób to pisemne zadanie, które jest następnie dzielone w 

małych grupach, aby zaoszczędzić czas. Kolejnym użytecznym działaniem jest stworzenie listy 

idealnych cech lidera zespołu. Robisz to w kilku etapach: 

1. Każdy lider zespołu zapisuje imię swojego ulubionego lidera zespołu i wymienia cechy, które uczyniły 

go wspaniałym. 

2. Każdy lider zespołu zapisuje imię lidera zespołu, z którym nie podobała mu się praca, i wymienia 

cechy tego lidera. 

3. Każdy lider zespołu zapisuje, jak czuł się każdy z tych liderów. 

4. W małych grupach liderzy zespołów omawiają cechy obu liderów i tworzą wykres z pozytywnymi 

cechami lidera zespołu po lewej stronie i negatywnymi cechami po prawej stronie. 

5. Pokaż wykresy każdej małej grupy i omów cechy charakterystyczne jako cała grupa. 

6. Na podstawie tych wykresów stwórz ostateczne cechy wielkiego lidera zespołu. 

Informacje, które uzyskasz dzięki temu ćwiczeniu, są świetną kotwicą do treningu. Od tego momentu 

proponuję następujące kroki do treningu: 

1. Przejrzyj style przywództwa opisane wcześniej. 

2. Zdefiniuj etapy rozwoju zespołu, które opisano w sekcji „Odkrywanie, jak rozwijają się zespoły”. 

3. Pozwól uczestnikom podzielić się doświadczeniami, które mieli na każdym z tych etapów. 

4. Pozwól uczestnikom w małych grupach odkryć, który styl przywództwa byłby najskuteczniejszy na 

każdym etapie rozwoju zespołu. 

5. Przedstaw scenariusze, w których lider może potrzebować zmiany stylu podczas rozwoju zespołu. 

6. Omów znaczenie klejących ludzi. 

7. Przejrzyj kompetencje inteligencji emocjonalnej opisane szczegółowo w Rozdziale 8. 

8. Scenariusze odgrywania ról, w których lider zespołu wykorzystuje swoją inteligencję emocjonalną 

do rozładowywania konfliktów podczas spotkania. 

9. Omów sposoby budowania zaufania między członkami zespołu oraz między liderem zespołu a 

członkami zespołu. 



10. Modeluj i udostępniaj działania, podczas których członkowie zespołu mogą się poznać. 

11. Podaj przykładowe problemy i omów, kto w zespole powinien podejmować decyzje o ich 

rozwiązaniu. 

Jesteśmy w tym samym zespole: 

Działanie integracyjne Jedno z najskuteczniejszych działań zespołowych dla pomagania członkom w 

poznaniu się to metoda, z której korzystałem wiele razy i zawsze przynosiła świetne rezultaty. To też 

jest fajne! Nazywam to „i jesteśmy w tym samym zespole”, ponieważ wiąże się to ze znajdowaniem 

podobieństw między ludźmi. Proces jest prosty. Pamiętasz muzyczne krzesła? Ta aktywność jest 

podobna. Oto kroki: 

1. Każdy uczestnik przynosi swoje krzesło w wyznaczone miejsce w sali. 

2. Uczestnicy tworzą krąg, a każde krzesło styka się z następnym. Nie zostawiaj spacji. 

3. Każdy uczestnik siada, a ja rozpoczynam ćwiczenie, stając w środku koła. 

4. Przedstawiam się, mówiąc: „Cześć, jestem Maryś”. 

5. Każdy uczestnik odpowiada „Hello, Maryś!” 

6. Następnie mówię o sobie, które może, ale nie musi, być prawdą o kimś innym w grupie. Na przykład 

mogę powiedzieć: „Lubię pracować z zespołem”. Po tym stwierdzeniu stwierdzam: „i jesteśmy w tej 

samej drużynie!” 

7. Proszę uczestników, aby wstali, jeśli również lubią pracować w zespole. 

8. Stojący uczestnicy i ja próbujemy usiąść na czyimś miejscu. 

9. Osoba pozostawiona bez miejsca stoi pośrodku i postępuje zgodnie z tą samą procedurą. 

10. Ten proces trwa, dopóki wszyscy nie znajdą się w centrum lub upłynie wyznaczony czas. 

Dowiesz się ciekawych informacji z tego ćwiczenia. Od pierwszego stwierdzenia, jeśli wszystkie są 

zgodne z prawdą, wiem, kto lubi pracę zespołową, a kto nie. Inne oświadczenia mogą ujawniać dane 

osobowe ludzi. Na przykład, ktoś może powiedzieć: „Grałem w sporty uniwersyteckie”, a ci, którzy 

również grali, rosną. Poznajesz także imiona ludzi. Ćwiczenie zapewnia ruch, który powoduje przepływ 

krwi i tlenu do mózgu oraz stymuluje mózg do uwalniania dopaminy - przyjemnej nagrody, która 

pomaga uczestnikom skupić się podczas trwania spotkania. I nigdy nie miałem grupy, która nie 

śmiałaby się podczas zajęć. Śmiech uwalnia również dobre samopoczucie substancji chemicznych w 

mózgu. Ostatnie stwierdzenie „i jesteśmy w tym samym zespole” podkreśla cel wspólnego spędzania 

czasu przez grupę. Możesz urozmaicić tę czynność, dostosowując stwierdzenie bardziej do Twoich 

bieżących potrzeb - na przykład „i zamierzamy zwiększyć produktywność!” 

Prowadzenie wprowadzających spotkań zespołu 

Każde pierwsze spotkanie zespołu może być niezręczne - ludzie nie wiedzą, czego się spodziewać i jak 

dokładnie pasują. Szkoląc liderów zespołów, pokaż im, jak sprawić, by każde spotkanie było 

przeżyciem. Pierwsze spotkania mogą być po prostu spotkaniami „poznania”. Jeśli zespół jest duży, 

który zostanie podzielony na mniejsze zespoły, pierwsze spotkanie to czas na podzielenie się członkami 

zespołu. Oto plan pierwszego spotkania, który wprawia projekt w ruch i daje członkom zespołu szansę 

na wzajemne poznanie się: 

1. Każda osoba przedstawia się. 



2. Stwórz swoje mini-zespoły i rozdziel zespoły w pomieszczeniu. 

3. Pozwól każdemu zespołowi zapoznać się z prostymi pytaniami lub zadaniami. 

Możesz poprosić ich o przedstawienie się, a następnie podzielić się z zespołem trzema rzeczami, z 

których jedna jest fałszywa. Reszta zespołu próbuje odgadnąć, kwestionując, które stwierdzenie było 

fałszywe. 

4. Określ liderów mini-zespołów. Możesz pozwolić członkom zespołu głosować na lidera, ale ta opcja 

działa najlepiej, jeśli członkowie zespołu są już zaznajomieni. Często pytam każdą osobę w zespole, czy 

chce być liderem zespołu. Jeśli otrzymam wiele odpowiedzi twierdzących, wolontariusze mogą dzielić 

się przywództwem. Jeśli nie ma odpowiedzi na tak, chodzę ponownie, aż w końcu znajdę lidera. 

5. Daj każdemu zespołowi około trzech minut na wymyślenie nazwy zespołu. Tak, imię. Każda drużyna 

sportowa ma imię. Dlaczego nie zespół biznesowy? 

6. Każda drużyna tworzy zespół dopingujący. Wiwaty wywołują uśmiech lub śmiech. Podnoszą ludzi i 

głęboko oddychają. Wyniki te poprawiają myślenie. Jeśli chcesz, poproś każdą drużynę o wybranie 

kolorów drużyny lub logo. 

7. Każdy lider zespołu przedstawia swój zespół większej grupie. Następnie zespół mówi o swojej 

radości. Oklaski są zachęcane i wzorowane przez przywództwo. 

8. Zaplanuj i zorganizuj kolejne spotkania zespołu. 

9. Zakończ spotkanie, prosząc każdy zespół o wskazanie jednego celu, który ma na następne spotkanie. 

Na przykład jeden zespół może powiedzieć, że chce znać nazwiska wszystkich członków swojego 

zespołu lub może chcieć skontaktować się ze sobą za pośrednictwem poczty e-mail lub SMS-a przed 

następnym spotkaniem. Zespoły są zbierane, lider zespołu został przeszkolony, liderzy mini-zespołów 

są wybierani, a to może wystarczyć na jeden dzień. 

Prowadzenie rutynowych spotkań zespołu 

W przypadku spotkań zgodnych z mózgiem, które przyciągają ich uwagę i sprawiają, że czas mija 

szybko, gdy spełniasz potrzeby członków swojego zespołu i utrzymujesz zespół na właściwym torze, 

sugeruję następujące czynności: 

✓ Odtwarzaj muzykę, która nadaje ton spotkaniu. „Mission Impossible” dla wyzwania i rozwiązywania 

problemów; „Gwizdek podczas pracy” dla dopracowania szczegółów. Lub w inny sposób spraw, aby 

Twój klimat był zachęcający. Na przykład plakaty powitalne, stojące przy drzwiach i ściskające dłonie 

każdej osoby lub przybijające piątkę. 

✓ Użyj humoru. Zacznij od historii związanej z Twoim zespołem lub jego celem. 

✓ Przejrzyj swój cel tego spotkania. Uzyskaj konsensus w sprawie tego celu. 

✓ Przygotuj wydrukowany program dla każdej osoby. Jeśli wysłałeś program przed spotkaniem, szybka 

prośba o zmiany lub uzupełnienia jest odpowiednia i sprawia, że wszyscy czują się włączeni. 

✓ Poproś o opinie z poprzedniego spotkania. 

✓ Poproś każdą mini-drużynę, aby zrobiła swoje wiwaty za każdym razem, gdy ukończy zadanie. Dzięki 

temu inni wiedzą, że skończyli, i może zainspirować innych do szybszego wykonania zadania. 



Wyznaczać cele 

Wyznaczanie celów jest kluczowe dla sukcesu każdego zespołu. Wyznaczanie celów daje mózgowi 

skupienie, zwiększa też wydajność - zwłaszcza jeśli zespół pomaga wyznaczać sobie własne cele. 

Oczywiście cele te są oparte na celach samej organizacji. Mózg postrzega cel jako przedłużenie samego 

siebie; przejmuje odpowiedzialność za cel i osiągnięcie. Neuroprzekaźniki, takie jak dopamina i 

serotonina, są uwalniane w mózgu, gdy wyznaczane są cele i do których dąży się. Jeśli mózg naprawdę 

pragnie celu, po drodze do osiągnięcia zostaje on nagrodzony uwolnieniem tych substancji 

chemicznych. Jeśli jednak cel nie zostanie osiągnięty, te chemikalia są wstrzymywane, a osoba czuje 

się źle. Dlatego mózg dokłada wszelkich starań, aby osiągnąć swoje cele. 

Cele SMART 

Cel to stwierdzenie, które zwykle koncentruje się na osiągnięciu w ciągu jednego do trzech lat. Cele to 

instrukcje działania. Proces wyznaczania celów jest uproszczony przez często stosowany proces pisania 

celów SMART. Następujące cechy składają się na ten akronim: 

✓ Specific (Konkretny): każdy cel dokładnie określa twój cel. Na przykład zwiększenie sprzedaży może 

być Twoim celem, ale nie jest wystarczająco szczegółowe. Zwiększenie sprzedaży o 10 procent jest 

dużo bardziej szczegółowe. 

✓ Measurable (Mierzalne): jednym z największych problemów z wyznaczaniem celów jest wiedza, 

kiedy je osiągnąłeś. Innymi słowy, musisz być w stanie ocenić swój sukces. Zwiększenie sprzedaży o 10 

procent jest wymierne, jeśli masz dane o aktualnej sprzedaży. 

✓ Achievable (Osiągalne): Cel, który jest w Twoim zasięgu, zwiększa motywację i te substancje 

chemiczne w mózgu, które motywują Ciebie lub Twój zespół. Jeśli chcesz zwiększyć sprzedaż o 50 

procent, pracownicy działu sprzedaży mogą uznać ten cel za niemożliwy do osiągnięcia i zrezygnować 

przed rozpoczęciem. Jednak próg 10 procent może być bardzo możliwy dla zespołu sprzedaży, jeśli 

będzie miał na to rozsądną ilość czasu. 

✓  Realistic (Realistyczny): realistyczny cel to taki, który Twój zespół ma zasoby do realizacji. Jeśli zespół 

ma umiejętności potrzebne do zwiększenia sprzedaży, masz wystarczająco dużo produktu do 

sprzedania, masz wielu klientów w swoim obszarze sprzedaży i masz czas na wykonanie pracy, cel jest 

realistyczny. 

✓ Time (Czas): cele SMART są pisane z myślą o celu. Zwiększenie sprzedaży o 10 procent do końca 

następnego roku podatkowego wyznacza termin. Jeśli nie masz terminu, cel jest zbyt niejasny, a cel 

jest niejasny. Czas jest czynnikiem motywującym do osiągania celów. (Chcę stracić dziesięć funtów to 

cel. Ale chcę stracić dziesięć funtów, zanim Święta Bożego Narodzenia zapewniają termin). 

Po ustaleniu celów SMART chcesz sprawdzić, kto będzie zaangażowany w ich osiągnięcie. Idealnie 

byłoby, gdyby wszyscy w firmie uczestniczyli w tym procesie. Na przykład wyobraź sobie, że celem 

Twojej firmy jest zwiększenie sprzedaży o 10 procent w następnym roku podatkowym. Ten cel jest 

wzniosły. Następnym krokiem w pracy z tym celem jest określenie, w jaki sposób można go podzielić 

na mniejsze cele. Kto w Twojej organizacji będzie zaangażowany? Twój starszy zespół kieruje swoimi 

zespołami w następujący sposób: 

✓ Dyrektor ds. Technologii: zespół tego dyrektora może być zaangażowany w tworzenie łatwiejszego 

lub bardziej sprawnego sposobu śledzenia sprzedaży, kontaktowania się z obecnymi klientami i 

przyspieszania przekazywania informacji w celu szybszej dystrybucji produktów. 



✓ Dyrektor ds. Marketingu: zespół marketingowy może zaprojektować nowy lub ulepszony program 

marketingowy dla produktu. 

✓ Lider sprzedaży: motywowanie i wspieranie zespołów sprzedażowych może być jednym ze 

sposobów, w jakie ten lider może się przyczynić. Zespoły sprzedaży mogą tworzyć nowe podejścia do 

sprzedaży i nowe listy kontaktów. 

✓ Lider ds. Obsługi klienta: Informowanie klientów o rodzaju wsparcia, jakie otrzymają po zakupie tego 

produktu, może zachęcić do wzrostu sprzedaży. Zespoły obsługi klienta projektują informacje do druku, 

które otrzyma każdy klient. 

✓ Dyrektor Finansowy: Zespoły finansowe śledzą produkcję, sprzedaż i dystrybucję produktów oraz 

alokują środki na promocję 

cele. Określają również nagrody za osiągnięcie celów, które mają wzrosnąć 

produkcja. 

✓ Dyrektor operacyjny: wszyscy starsi kierownicy zespołów podlegają dyrektorowi operacyjnemu, aby 

mógł nadzorować wszystkie aspekty tego docelowego celu i aktualizować działy. 

Podejście SMART jest liniowe, logiczne i bardzo zorientowane na lewą mózg. Te zespoły, które myślą 

w sposób leworęczny, doceniają ten rodzaj wyznaczania celów. Łatwo jest śledzić i mierzyć cele 

tworzone przez to podejście. 

SAFE cele 

Jeśli twoje zespoły składają się z członków, którzy są kreatywni, wizualni i dominują w prawej półkuli, 

cele SMART mogą nie być dla nich wystarczająco motywujące. Zbliżanie się do celu w sposób nieliniowy 

bardziej przemawia do prawej półkuli. Możesz rozważyć bardziej globalne podejście do osiągnięcia 

tych celów. Bezpieczne cele podchodzą do celów nieco inaczej. SAFE to akronim dla: 

✓ (See it) Zobacz. Zobacz, jak pracujesz nad tym celem. Na przykład wyobraź sobie, jak zwiększasz 

sprzedaż. Być może wizualizujesz siebie zbliżającego się 

starych klientów i dzielenie się cennymi informacjami o sprzedawanym produkcie. Następnie 

wyobrażasz sobie, jak dzwonisz do nowych potencjalnych klientów i przedstawiasz im produkt. 

Wyobraź sobie cel już osiągnięty. 

✓ (Accept it)Zaakceptuj to. Wyobraź sobie, że pracujesz w kierunku celu i zaakceptuj, że możesz go 

osiągnąć. Zaakceptuj uznanie, jakie możesz otrzymać, i nagrody, które Twoja firma otrzyma ze 

sprzedaży. 

✓ (Feel it)Poczuj to. Dodawanie emocji do wizualizacji jest potężne. Ciesz się swoim osiągnięciem. Ciesz 

się satysfakcją z dobrze wykonanej pracy. Dzięki wizualizacji możesz w rzeczywistości spowodować, że 

mózg wydzieli dopaminę i inne substancje chemiczne w mózgu, które poprawiają samopoczucie. 

✓ (Express it) Wyraź to. Wizualizuj, jak opowiadasz innym o osiągnięciach i prezentujesz na spotkaniach 

zespołu, w jaki sposób przyczyniłeś się do osiągnięcia tego celu. Metoda SAFE jest szczególnie dobra 

dla tych mózgów, które muszą mieć duży obraz, aby zaakceptować fakt, że mogą osiągnąć swoje cele. 

Być może nie będziesz musiał używać SAFE dla każdego celu organizacji lub zespołu, ale może to pomóc 

tym, którzy wątpią w ich zdolność do osiągnięcia określonych celów. 

Zachowując wynik 



Drużyny zachowują punkty. Może to spowodować zdrową rywalizację między zespołami lub mini-

zespołami. Ale zachowanie wyniku naprawdę daje zespołowi trochę czasu na zastanowienie się nad 

sobą. Po pierwsze, mogą sami ocenić, jak dobrze osiągają swoje cele. Następnie porównują się do 

innych zespołów, które mogą odnosić większe sukcesy. Kiedy liderzy zespołu wyjaśniają sukcesy i 

porażki swojego zespołu, upewnij się, że mają czas na informację zwrotną lub burzę mózgów, aby 

pomóc im wypróbować inne podejście. Masz wiele opcji, dzięki którym praca zespołowa będzie 

bardziej widoczna dla zespołu i dla innych. Rozpalanie zdrowej konkurencji może być właśnie tym, 

czego potrzebuje walczący obszar Twojej organizacji. Karty wyników w formie wykresów, plakatów lub 

innych grafik przypominają członkom zespołu, kto wykonuje swoją pracę, i oferują możliwości 

coachingu i mentoringu. Możesz chcieć, aby każda mini-drużyna utworzyła tabelę zespołu - rodzaj karty 

wyników. Obejmuje kategorie związane z Twoim celem i indywidualnym celem każdej mini-drużyny. 

Zespół wypełnia tabelę jako formę samooceny i może być używany jako narzędzie do raportowania 

pozostałym zespołom na cotygodniowych lub comiesięcznych spotkaniach. Wykorzystując cel 

zwiększenia sprzedaży o 10% do końca roku obrachunkowego, karta wyników zespołu może składać 

się z jednego lub wszystkich z poniższych elementów: 

✓ Dolary i centy: Utrzymuj bieżącą sumę sprzedaży zespołu co tydzień lub co miesiąc. 

✓ Liczba sprzedanych jednostek: Wyświetl tygodniowe lub miesięczne zestawienie produktów 

sprzedanych przez zespół. 

✓ Procentowe wzrosty: Wyświetl zestawienie dotyczące dotychczasowych wzrostów procentowych. 

✓ Licznik odliczania: Oblicz całkowitą liczbę jednostek, które zespół musi sprzedać, aby osiągnąć cel. 

(„X jednostek do terminu zakończenia”) 

Na bieżąco informuj zespoły o postępach w realizacji celów. Graficzne przedstawienie informacji 

gwarantuje, że wszyscy członkowie zespołu widzą postępy i rozpoczynają się rozmowy na temat 

znanych wyników. Może zajść potrzeba zmiany podejścia z odliczania do świątecznej grafiki 

sprzedanych jednostek, jeśli zaufanie jest niskie lub jesteś poza sezonem. 



Pokonywanie przepaści cyfrowej 

Mózg jest plastikowy. Nasze doświadczenia zmieniają strukturę i funkcję mózgu. Badania pokazują, że 

jeśli używasz mózgu do specjalizacji w określonych zadaniach, dosłownie to zmieniasz. Być może 

zdecydujesz, że chcesz nauczyć się gry na instrumencie muzycznym - wspaniały sposób na utrzymanie 

młodego mózgu i nawiązywanie nowych połączeń. Podczas ćwiczeń i gry na skrzypcach obszary w 

mózgu, które kontrolują ruchy palców, tworzą nowe połączenia i prawdopodobnie rozwijają nowe 

komórki mózgowe. Dzisiejszy świat biznesu składa się głównie z tych, których mózgi zmieniły się od 

ciągłego korzystania z technologii, oraz tych, których mózgi dopiero zaczynają się zmieniać, gdy powoli 

wchodzą na pokład. Jeśli nie pasujesz do żadnej z tych kategorii, czas dołączyć do globalnego świata. 

Jeśli mówisz sobie: „zbyt trudno jest nadążyć” lub „to też minie”, daj sobie spokój. Mylisz się w obu 

przypadkach. Dzięki praktyce możesz nadrobić zaległości i nadążyć. W tym rozdziale poznasz swoje 

pokolenie i pokolenia, z którymi masz do czynienia w biznesie. Twoje umiejętności przywódcze muszą 

obejmować zrozumienie, w jaki sposób mózg dostosowuje się do szybko rozwijającego się postępu 

technologicznego. Jeśli w Twojej organizacji istnieje przepaść cyfrowa, musisz wytyczyć drogę do 

zlikwidowania tej luki. Ten rozdział pokazuje, jak mózg dostosowuje się do szybkich zmian w 

komunikacji, rozwiązywaniu problemów i kreatywności. Dowiesz się również, jak pracować z mózgami, 

które potrzebują praktyki twarzą w twarz i treningu inteligencji emocjonalnej, ponieważ spędzają tyle 

czasu w globalnym świecie, komunikując się bez twarzy, bez gestów, a czasem bez znaczenia. 

Pokolenia od siebie: dotykając tożsamości pokoleniowych 

Wydaje się, że nikt nie rozumie młodego pokolenia - bez względu na to, które to pokolenie. W 

większości organizacji pracuje kilka pokoleń. Ich wiek i etapy w cyfrowym świecie mają wpływ na 

sposób ich interakcji i pracy w świecie rzeczywistym. Niektórzy z was nie mogą żyć bez swoich 

cyfrowych głupków; inni tęsknią za dniami, kiedy nie czułeś, że musisz być cały czas połączony. Może 

pamiętasz, kiedy zobaczyłeś swój pierwszy kolorowy program telewizyjny lub kiedy Twoja rodzina 

kupiła pierwszy telewizor. A może czujesz, że telewizja jest zbyt bierna, aby dostarczać rozrywki. Ciągle 

wysyłasz wiadomości tekstowe i uważasz, że poczta e-mail jest zbyt wolna. W tej sekcji przedstawiam 

pokolenia obecnie zatrudnione w naszej firmie, opisując niektóre z ich wspólnych cech i sposobów 

pracy. 

Tradycjonaliści 

Każdy, kto urodził się przed 1946 r.,należy do cichego pokolenia Tradycjonalistów. Ci ludzie pochodzą 

z epoki kryzysu i znają trudności z własnych osobistych doświadczeń lub od swoich rodziców, którzy 

byli rolnikami lub którzy wyemigrowali do tego kraju. Chociaż tradycjonaliści są w wieku emerytalnym, 

wielu z nich nadal pracuje. Mogą być wartościowymi pracownikami lub liderami, ale prawdopodobnie 

pracują z trzema lub czterema innymi pokoleniami, a to nie jest łatwe dla kogoś, kto wyznaje wartości 

i etykę pracy tradycjonalistów. Tradycjonaliści spodziewają się, że będą pracować od 9 do 17, ale są też 

skłonni poświęcić dodatkowe godziny. Tradycjonaliści są zwykle lojalni; wielu z nich zachowało tę samą 

pracę lub miało niewiele prac w swoim życiu. Wiele milczących pokoleń uważało za stosowne, aby 

matka została w domu, podczas gdy ojciec pracował. Wychowywanie dzieci było głównym 

obowiązkiem żony. Pewne działania definiują każde pokolenie. Dla tradycjonalistów II wojna światowa, 

wojna koreańska i wielki kryzys były wydarzeniami kształtującymi. Każde pokolenie pokrywa się. Tak 

więc niektóre osoby urodzone przed lub podczas II wojny światowej pasują do pokolenia Boomer, w 

którym oboje małżonkowie pracują dla dodatkowego dochodu. Tradycjonaliści mają znacznie bardziej 

konwencjonalną etykę pracy niż inne pokolenia. Cechy, z których znane jest to pokolenie, to: 

✓ Pracowity 



✓ Prywatne 

✓ Szacunek dla autorytetów 

✓ Lojalny 

✓ Dedykowane 

✓ Formalny ubiór i maniery 

✓ Ofiara dla ich rodzin i pracodawców 

✓ Uwierz, że praca to przywilej 

Wyżu demograficznego 

Ci, którzy pasowali do znanego pokolenia Baby Boomers, urodzili się w latach 1946–1964. Kiedy pary 

odkładały posiadanie dzieci do końca II wojny światowej, kiedy to powrócili mężowie, rodziny się 

rozrastały. W okresie rozkwitu kraju urodziło się wiele dzieci - w rzeczywistości 78 milionów. 

Wydarzenia, które definiują to pokolenie to zimna wojna, ruch na rzecz praw obywatelskich, podróże 

kosmiczne i zabójstwa wpływowych ludzi wysokiego szczebla. Wszyscy Boomers dorastali w czasach, 

w których prawie wszyscy mieli pracę. Lubili wydawać pieniądze i zostali wprowadzeni w erę kart 

kredytowych. Wielu Boomerów lubi dbać o siebie, wyglądać młodo i kupować gadżety. Jeśli chodzi o 

technologię, Boomers dorastał w telewizji. Wcześniej Boomers i ich przodkowie gromadzili się wokół 

radia i słuchali programów takich jak Big John i Sparky; używali swojej wyobraźni i wizualizowali 

historie. 

Telewizja wyrzuciła te zdjęcia z ich umysłów i umieściła je na ekranie przed nimi. Po raz pierwszy ludzie 

zobaczyli wiadomości z pierwszej ręki i okropności wojny zostały ujawnione wszystkim. To pokolenie 

wierzy w obronę swoich praw; były częścią ruchu kobiet i ruchu na rzecz praw obywatelskich. Dobra 

wiadomość i Zła wiadomość dla Boomers jest taka, że dzięki postępowi medycznemu będą żyć długo. 

Wielu z nich nie przygotowywało się do przejścia na emeryturę i pozostanie na rynku pracy długo po 

65. roku życia. Ponieważ to pokolenie jest tak duże, są celem firm. Opieka zdrowotna, programy 

kosmetyczne, programy ćwiczeń i programy dotyczące mózgu są skierowane do osób z pokolenia na 

pokolenie, którzy chcą żyć wiecznie, unikać choroby Alzheimera i wyglądać młodziej. Boomers mają 

tendencję do 

✓ Pracuj ciężko 

✓ Kochaj prestiż 

✓ Wierz w długie dni i tygodnie pracy 

✓ Zachęcaj do podejmowania decyzji w grupie 

✓ Rywalizuj z innymi w pracy i poza nią 

✓ Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego 

✓ Osiągaj cele 

✓ Pracuj jako wolontariusz 

✓ Doceniaj rozwój osobisty 



✓ Wierz w równość płci 

✓ Organ pytający 

✓ Jak praca zespołowa 

Generacja X 

W latach 1965-1980 w Stanach Zjednoczonych urodziło się około 50 milionów ludzi. Grupa ta została 

nazwana Generacją X. Okres ten definiuje Watergate, upadek muru berlińskiego, pustynna burza i 

kryzys energetyczny. W tej grupie wiekowej panowało wysokie bezrobocie, a rodzice zostali zwolnieni. 

To jedna z najlepiej wykształconych grup w historii, która wykorzystuje swoją edukację do wyznaczania 

własnych celów i tworzenia życia znacznie różniącego się od ich rodziców. To pokolenie bardziej ceni 

rodzicielstwo niż pracę. Przygotowują się do bycia elastycznymi i przenośnymi. Lojalność wobec jednej 

firmy lub pracodawcy nie jest ważna dla tej grupy. Chcą stworzyć dla siebie pracę odpowiadającą ich 

osobistym potrzebom i celom. Wielu pracowników tej epoki jest 

✓ Pracowity 

✓ Ochrona czasu rodzinnego 

✓ Ambitny 

✓ Bardziej komfortowe dzięki elastyczności w pracy 

✓ Przyciągnięty do różnorodności 

✓ Zainteresowany wyzwaniami 

✓ Otwórz na wejście 

✓ Kreatywny 

✓ Ochrona wolności i niezależności 

✓ Jestem pod wrażeniem autorytetu 

✓ Poszukiwanie doświadczenia, aby mogli przejść do następnej pracy 

Generacja Y: „Generacja sieci” 

Osoby urodzone w latach 1977-1997 mają kilka nazw. Nazywa się je czasami pokoleniem Y, ponieważ 

podążają za pokoleniem X; czasami nazywa się ich Millenialsami; a niektórzy nazywają ich Echo 

Boomers, ponieważ stanowią dość dużą populację. Ale najczęściej określa się je jako „pokolenie sieci”. 

Columbine i inne strzelaniny w szkołach, skandal Billa Clintona i Moniki Lewinsky, zamach bombowy w 

Oklahoma City i boom technologiczny to znaczące wydarzenia tego pokolenia. Ponieważ ci ludzie w 

szkole mieli kontakt z różnymi stylami życia i kulturami, przyjmują różnorodność. Komunikacja jest ich 

siłą; technologia to ich świat. Wychowani dzięki narzędziom cyfrowym, są połączeni z większą liczbą 

ludzi na całym świecie niż którekolwiek z pokoleń. Wielu członków pokolenia 'Net 

✓ Docenia rozwój zawodowy 

✓ Chce  kreatywnych wyzwań 

✓ Chce pracować szybciej i lepiej 



✓ Preferują elastyczność w pracy i harmonogramie pracy 

✓ Chęć pracy zdalnej 

✓ Chcesz pracować w niepełnym wymiarze godzin, aby mieć więcej czasu osobistego lub rodzinnego 

✓ Zwykle być optymistą 

✓ Emocja pewności siebie 

✓ Mają postawy obywatelskie 

✓ Są innowacyjne 

Nie lekceważ umiejętności pracowników pokolenia sieci. Jak wskazuje Malcolm Gladwell w swojej 

książce Odstające, eksperci stają się ekspertami dzięki możliwościom i godzinom praktyki. Ktoś taki jak 

Michael Jordan potrzebuje około 10 000 godzin ćwiczeń, aby doskonalić swoje umiejętności. Ci 

pracownicy z pokolenia Y od urodzenia spędzili co najmniej 20 000 godzin przy użyciu technologii 

cyfrowej. To jedyne pokolenie, które ćwiczyło tak długo. 

Zrozumienie cyfrowego mózgu 

Badania pokazują, że technologia zmienia sposób działania mózgu. Niektóre z tych zmian są korzystne. 

Inne zmiany bardziej nas oddzielają od różnych pokoleń i wpływają na sposób pracy ludzi. W kolejnych 

sekcjach omówimy wpływ technologii na mózg. 

Biorąc pod uwagę wpływ technologii na mózg 

Neurolodzy mówią nam, że mózg jest narządem „wykorzystaj albo zgub”. Korzystanie z technologii 

prowadzi do nowych połączeń, nowych komórek i nowej wiedzy. Inne części mózgu, które nie są 

używane lub nie są już używane, zaczynają więdnąć. Dobra wiadomość jest taka, że obecna technologia 

przynosi następujące korzyści. Ludzie, którzy go używają 

✓ Skuteczniej odtłuszczaj materiał 

✓ Są bardziej wydajne 

✓ Może mieć lepsze umiejętności rozwiązywania problemów 

✓ Szybsze uzyskiwanie informacji 

✓ Komunikuj się globalnie 

✓ Szybko reaguj na bodźce wizualne 

Zła wiadomość jest taka, że mogą to również robić pracownicy obeznani z technologią 

✓ Masz więcej problemów z koncentracją 

✓ Mają krótsze okresy uwagi 

✓ Doświadcz więcej nałogów 

✓ Tracisz umiejętności interpersonalne 

✓ Nigdy nie rozwijaj dobrych umiejętności słuchania 



✓ Masz trudności z czytaniem mowy ciała 

Obalamy mit wielozadaniowości 

Mózg nie może jednocześnie poświęcić pełnej uwagi więcej niż jednej rzeczy. Badania zdecydowanie 

sugerują, że coś lub wszystkie rzeczy, które próbujesz zrobić jednocześnie, są oszukiwane. 

Wielozadaniowość nie jest wspaniałą umiejętnością, za jaką kiedyś uważano. Kobiecy mózg często jest 

doceniany za zdolność wykonywania wielu zadań jednocześnie. Jak wam mówię w rozdziale 12, ta 

umiejętność jest mitem. Nie możesz myśleć o dwóch rzeczach naraz i skupiać się na nich bezpośrednio. 

Prawdopodobnie byłeś w sytuacjach, w których rozmawiałeś z małą grupą osób na przyjęciu i 

zainteresowałeś się rozmową pobliskiej grupy. Próbowałeś śledzić inną rozmowę. W międzyczasie 

wasza grupa nadal rozmawiała, a ktoś poprosił o odpowiedź. Nie miałeś pojęcia, co miałeś powiedzieć. 

To powszechny problem, który pokazuje, jak mózg ma trudności z przełączaniem się z jednego obszaru 

poznawczego do drugiego. Mózg musi przejść kilka kroków, aby zmienić uwagę. Odbywają się w 

milisekundach, ale dla każdej wymiany odbywa się pięć następujących kroków: 

1. System aktywacji siatkowej, który reguluje jakie informacje wchodzą do twojego mózgu, analizuje 

nowe informacje. 

2. Płat ciemieniowy odłącza się od swojego obecnego ogniska. 

3. Zakręt obręczy przenosi uwagę na nowe informacje. 

4. Kora przedczołowa rozważa wybory i wybiera jeden. 

5. Kora przedczołowa hamuje inne możliwe wybory 

Skup się i zatrzymaj nowe informacje w pamięci roboczej. 

Osoba w pracy, która wygląda na najbardziej zajętą, może w rzeczywistości być najmniej produktywna. 

Wiadomo, że zbyt szybkie przechodzenie od zadania do zadania spowalnia ludzi o 50 procent i dodaje 

50 procent więcej błędów! Czy widzisz tę osobę w swojej organizacji? Gdy przechodzisz obok swojego 

biura lub boksu, ten wielozadaniowiec pracuje przy swoim komputerze z telefonem na głośniku, dzięki 

czemu może prowadzić rozmowę z klientem, kończąc raport, który należy złożyć do końca dnia. Jego 

telefon komórkowy gra specjalną melodię wskazującą, że tak , właśnie otrzymałem wiadomość 

tekstową. Trzymając jedną rękę na klawiaturze, sięga po swojego Blackberry i zaczyna czytać 

wiadomość. Widziany wystarczająco? Poczekaj chwilę - otwiera się kolejne okno w jego komputerze, 

gdy odbiera znajomy dźwięk przychodzącej poczty e-mail. Odkłada BlackBerry po wysłaniu krótkiej 

odpowiedzi do nadawcy SMS-a i dwukrotnie klika właśnie otrzymaną wiadomość. To żona przypomina 

mu, że zaraz po pracy ma wizytę u dentysty. Odpowiada uśmiechniętą buźką i wraca do trybu 

głośnomówiącej rozmowy, ponieważ klient właśnie zadał mu pytanie. Nie ma pojęcia, jak ma 

odpowiedzieć na pytanie „Co o tym myślisz?” Prosi klienta, aby powtórzył to za niego. Słychać, jak głos 

w głośniku staje się niecierpliwy. Czy można się dziwić, że popełniane są błędy? 

Rozwiązywanie różnic cyfrowych 

Mózgi osób podłączonych cyfrowo różnią się od mózgów tych, którzy nie są. Nadchodzące sekcje 

zawierają sugestie dotyczące pomocy tym różnym rodzajom mózgów we współpracy, skutecznej 

komunikacji i produktywności na swój własny, indywidualny sposób. 

Natywny cyfrowy 

Dzisiejszy świat wymaga nowego języka i nowych umiejętności - umiejętności cyfrowych. Późne 

pokolenie X i pokolenia, które za nimi podążają, są cyfrowymi tubylcami - dobrze znają język. Ci ludzie 



dorastali z grami wideo, telefonami komórkowymi, komputerami, odtwarzaczami mp3, Internetem i 

innymi zabawkami techno. ABC uczenia się zostało zastąpione XYZ technologii. Uczenie się i praca dla 

tych pokoleń były kwestią działania i interakcji. W przeciwieństwie do Boomerów i bardzo w 

przeciwieństwie do Tradycjonalistów, ci cyfrowi tubylcy dorastali, komunikując się w bardzo inny i 

szybki sposób. Są dumni ze swojej zdolności do szybkiego i łatwego uzyskiwania twardych danych. Luka 

w pracy i nauce między tymi pokoleniami a wcześniejszymi grupami jest duża. Cyfrowi tubylcy, którzy 

uważają, że ich świat nie jest kompletny, jeśli nie są stale połączeni, zawsze próbują wykonywać wiele 

zadań jednocześnie. Najciężej pracują, aby przejść z jednego zadania do drugiego, a potem z 

powrotem, nie tracąc ani chwili. Ale zrobienie tego jest trudne. Była dyrektor wykonawczy firmy 

Microsoft, Linda Stone, nazywa ten problem ciągłą częściową uwagą. Nie poświęcanie czegokolwiek w 

pełni uwagi ma szereg negatywnych skutków, w tym niezdolność do osiągnięcia cholernej rzeczy. 

Wysiłki mające na celu pozostanie w kontakcie mogą uniemożliwić głębsze przemyślenie i zamknięcie 

jednego projektu. Częstym skutkiem tej sytuacji jest stres. A stres jest wrogiem dobrego wykonania 

pracy. 

Cyfrowy imigrant 

Niektórzy tradycjonaliści, większość osób z wyżu demograficznego i osoby z wczesnego pokolenia X 

należą do kategorii imigrantów cyfrowych - dorastali, ucząc się tego drugiego języka i mówili nim z 

różnym stopniem płynności. Następujące cechy opisują wielu cyfrowych imigrantów: 

✓ Nalega na papierowe rachunki, mimo że otrzymuje kopie pocztą e-mail 

✓ Drukuje wiadomości e-mail i załączniki oraz opiera się na drukowanych gazetach, książkach itp 

✓ Nie podejrzewa płacenia rachunków online 

✓ Uważa, że metody, których nauczyła się lata temu, powinny działać dla każdego 

✓ Jest oburzony nieformalnym tekstem używanym w e-mailach i wiadomościach błyskawicznych 

✓ Uważa, że „prawdziwa matematyka” odbywa się bez kalkulatora, nie mówiąc już o komputerze 

✓ Uważa, że sieć społecznościowa składa się z ludzi, z którymi spotyka się na brydżu lub na wycieczkach 

Cyfrowi imigranci mają wiele do zaoferowania sile roboczej - mądrość wyniesiona z lat 

przechowywania wzorców w mózgu daje im możliwość spojrzenia na szerszą perspektywę, dokładnego 

przewidywania, przewidywania przyszłych konsekwencji i korzystania z szablonów mentalnych, które 

pomagają przechowywać imponujące ilości nowych informacji . Trudne zadania aktywują więcej 

obszarów w płatach czołowych mózgów boomersów i tradycjonalistów niż w mózgach młodszych osób. 

Imigranci mają niewielki wybór, ponieważ ich mózgi zmieniają się, gdy zwiększają swoje umiejętności 

w zakresie technologii. Osoby późnej generacji X i pokolenia Y mogą potrzebować ćwiczyć bardziej 

konwencjonalne umiejętności, których ich mózgi nie używały bardzo, jak budowanie relacji twarzą w 

twarz. Cyfrowi tubylcy mówią językiem swoich narodzin, imigranci uczą się tłumaczyć język cyfrowy 

tubylców, a do tego dochodzi coś, co nazywam cyfrowymi dinozaurami - osoby lub firmy, które są 

beznadziejnie przestarzałe. Możesz pomyśleć, że tradycjonaliści należą do tej kategorii, a niektórzy tak. 

Ale każdy lub każda firma może być dinozaurem. Media cyfrowe zmieniają organizacje na całym 

świecie. Jeśli Twoja firma wydaje się niezdolna do zmian, osoby korzystające z technologii cyfrowej nie 

uznają jej za atrakcyjną. Jeśli Twoi klienci zmieniają zdanie i podłączają się do najnowszych technologii, 

nie chcesz przedstawiać siebie, jakbyś utknął w analogowym świecie. Przyjrzyj się dokładnie temu, co 

Twoi konkurenci robią cyfrowo. Jeśli nadal są dinozaurami, wprowadź pewne zmiany, aby Twoja firma 

jako pierwsza wkroczyła w erę globalną. Zamiast czuć się bezpiecznie, ponieważ nie robią niczego, 



czego ty nie robisz, wyjdź z tego gadziego mózgu i użyj swojego myślącego mózgu, aby podjąć pewne 

ryzyko, aby się zaktualizować. 

Komunikowanie mózgu z mózgiem i twarzą w twarz 

Jako lider pracujący wśród kilku pokoleń, Twoim wyzwaniem jest znalezienie sposobu na utrzymanie 

lojalnych tradycjonalistów, ciężko pracujących Boomersów, wędrownych X-erów i całkowicie 

połączonych Y-erów, pracujących razem, aby Twoja firma mogła się rozwijać. 

Współpraca cyfrowa: podłączanie 

Wykorzystywanie darów zarówno cyfrowych tubylców, jak i cyfrowych imigrantów jest Twoim 

zadaniem jako lidera. Szanowanie mocnych stron każdej grupy i znajdowanie sposobów na udaną 

współpracę może być wyzwaniem. Dwie już podłączone generacje mają różne potrzeby. Generacja Y 

może wymagać dużych nakładów konserwacyjnych, ale są też bardzo wydajne. 

Potrzebują uwagi, nadzoru, wskazówek i informacji zwrotnej. Pokolenie X potrzebuje niewielkiego 

nadzoru, ale chce informacji zwrotnych. Pokolenia, które próbują się podłączyć, czują się trochę w tyle. 

Chcą spotkań w prawdziwym życiu, nie potrzebują notatek e-mailowych, chcą nadzoru i informacji 

zwrotnych. Trzymają się z tobą na dobre i na złe, więc gra kartą lojalnościową działa z nimi. (W 

przypadku młodszych pokoleń nie tak bardzo.) Negocjowanie czasu wolnego z rodziną może być 

bardziej motywujące dla młodszych pokoleń. Oto kilka problemów, z którymi borykają się liderzy 

pracujący z wieloma pokoleniami: 

✓ X-erzy chcą bardziej swobodnej atmosfery. 

✓ Y-y potrzebują struktury. 

✓ Boomersi wciąż się uczą. 

✓ Tradycjonaliści nie są pewni, czy chcą się uczyć. 

A oto kilka cech wspólnych między pokoleniami: 

✓ Wszyscy lubią wyzwania. 

✓ Wszyscy potrzebują informacji zwrotnej. 

✓ Wszyscy cenią rozwój osobisty lub zawodowy. 

Skorzystaj z punktów wspólnych pokoleń, aby rozpocząć tworzenie atmosfery pracy, w której Twoi 

pracownicy będą się dobrze rozwijać. Każde pokolenie ma coś do zaoferowania Twojej organizacji; 

wykorzystaj to, zanim je stracisz. Wypróbuj niektóre z poniższych taktyk, aby zmniejszyć przepaść 

cyfrową: 

✓ Zdecyduj, jak, kiedy i gdzie informacje zwrotne: Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek projektu omów 

z zespołem lub osobami, jak i jak często chcieliby otrzymywać informacje zwrotne. Informacje zwrotne 

obejmują spotkania osobiste, e-maile, wiadomości tekstowe, notatki, faksy, a lista jest długa. Na 

przykład, jeśli zespół pracujący nad projektami ma Gen X-er, który chce codziennie otrzymywać 

informacje zwrotne za pośrednictwem wiadomości tekstowych, ale Boomer w zespole woli e-maile raz 

w tygodniu, a tradycjonalista chce na koniec poznać twarz projektu, zaplanuj sposoby zaspokojenia 

potrzeb każdego. Kompromis, zmieniając informację zwrotną między tekstem a e-mailem dla X-er, 

zduplikuj wiadomość e-mail dla Boomer i zaplanuj zakończenie projektu  czasu spotkań dla wszystkich. 



✓ Oferuj szkolenia międzypokoleniowe: ponieważ wymaga rozwoju zawodowego które zainteresuje 

większość pokoleń, wspólne ich szkolenie daje im możliwość poznania się. Tradycjonaliści mogą 

słuchać i uczyć się od młodszych pokoleń, jak szybko uzyskać dostęp do informacji. X-ery i Y-ery mogą 

uczyć się od starszych pokoleń o ich wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Pozwól uczestnikom 

wybrać sposób, w jaki chcą się uczyć, lub zorganizuj szkolenie w taki sposób, aby każde pokolenie miało 

przedsmak tego, jakie są style uczenia się innych pokoleń. 

✓ Porozmawiaj o różnicach pokoleniowych: Zaproponuj możliwość podzielenia się punktem widzenia. 

Jeśli pojawi się konflikt, pozwól pokoleniom o tym porozmawiać. Bądź wzorem do naśladowania w 

akceptowaniu różnic pokoleniowych. Pokaż pracownikom, że cenisz wkład każdego pokolenia. 

✓ Mentor i coach: Mózg społeczny potrzebuje interakcji i wsparcia. Zapewnianie mentorów lub 

trenerów, którzy są zainteresowani i udzielają informacji zwrotnych z innej perspektywy. Twórz 

kombinacje mentora / podopiecznego z różnymi pokoleniami, aby pomóc wypełnić lukę. 

✓ Oferuj wymagającą pracę: wszystkie pokolenia preferują pracę, która stanowi dla nich wyzwanie i 

interesuje. Połącz wyzwania z ich osobistymi rolami w realizacji wizji firmy. 

Niech każdy pracownik wykorzysta swoje mocne strony, jakiekolwiek by one nie były.  

Tych, którzy czują się dobrze w telekonferencjach lub korzystaniu ze Skype'a, należy zachęcać i 

umożliwiać im to. Twoja baza klientów / klientów dostarcza informacji potrzebnych do opracowania 

planu. Na przykład klient Boomer chce spotkania twarzą w twarz; Twój klient X lub Y woli telefon lub 

wideokonferencję. Jeśli Twoja firma zaspokaja potrzeby cyfrowych tubylców, Twój kontakt z nimi i 

techniki marketingowe muszą być zaawansowane technologicznie. Jeśli przeważnie masz do czynienia 

z pokoleniem lub tradycjonalistami, potrzebujesz siły roboczej, która zaspokoi ich potrzeby. Patrząc w 

przyszłość, określ, kto przejmie obowiązki przywódcze w Twojej organizacji i kim będą Twoi klienci. 

Rozwijaj technologię, patrząc w przyszłość swojej firmy. 

Praca twarzą w twarz 

Ponieważ pracownicy pokolenia X i Y dorastali w cyfrowym świecie, nigdy nie polegali na 

bezpośrednich spotkaniach z ludźmi. Zrobili prawie wszystko, używając cyfrowych zabawek. I działało 

to dobrze dla nich z rówieśnikami. Jednak podczas podłączania mózgów do technologii, niektórzy z nich 

zaczęli tracić umiejętności społeczne. Nie możesz nauczyć się czytać twarzy i mowy ciała, jeśli nie 

widzisz twarzy i ciał! 

Część twoich pieniędzy na rozwój zawodowy musi zostać przeznaczona na szkolenia lub 

przekwalifikowanie tych pracowników w zakresie rzeczywistych umiejętności interaktywnych. Oto 

kilka wskazówek, jak to zrobić: 

✓ Od czasu do czasu poproś pracowników, aby się rozłączyli. Zaplanuj interaktywne wydarzenia, w 

których pracownicy będą się mieszać bez przerw. 

✓ Umów się na bezpośrednie spotkania. 

✓ Umieść ich w zespołach z projektami, które zachęcają do uczestnictwa i interakcji w grupie. 

✓ Poproś techników o nauczanie imigrantów w przyjazny, pozytywny sposób; niech imigranci nauczą 

tubylców budowania relacji i relacji w czasie rzeczywistym z prawdziwymi ludźmi. 



✓ Daj im czas na refleksję lub poproś ich o szkolenie w zakresie uważności techniki. Są jak strategie 

medytacyjne, które je zabierają ze świata cyfrowego i pozwól im zbadać, co dzieje się w ich własnych 

głowach. 

Przyciąganie najlepszych z obu światów 

Chcesz przyciągnąć do swojej firmy najlepsze mózgi, niezależnie od tego, czy są to osoby z 

wykształcenia cyfrowego, czy imigranci. Odwołanie się do obu stron cyfrowej monety jest łatwiejsze, 

gdy ty 

✓ Upewnisz się, że Twoja witryna internetowa zawiera wiele informacji, jest przyjazna dla użytkownika 

i zawiera łącza do możliwości zatrudnienia: Większość pokoleń aktywnie poszukujących pracy wie, jak 

szukać w Internecie lub zlecić to za nich. Cyfrowi tubylcy muszą mieć dostęp do przejrzystego przeglądu 

Twojej firmy w Internecie. 

✓ Oferujesz elastyczne harmonogramy: niektórzy pokolenie wyżu demograficznego i tradycjonaliści 

wracają na rynek pracy, ponieważ nie stać ich na emeryturę. Mogą być tak samo zainteresowani pracą 

w niepełnym wymiarze godzin lub elastycznym harmonogramem jak pokolenie X i pokolenie Y. 

✓ Udostępnianie planów emerytalnych: wszystkie pokolenia chciałyby planu oszczędnościowego na 

emeryturę. 

✓ Zaktualizuj swoje przywileje: młodsze pokolenia mogą lubić dodatkowe korzyści, takie jak 

przedszkola. Wszystkie pokolenia skorzystałyby z programów odnowy biologicznej i obiektów 

treningowych. 



Nie ma treningu, nie ma korzyści: zrozumienie wartości szkolenia 

Czy nie byłoby miło, gdybyś mógł zatrudnić osoby, które zostały już przeszkolone, aby wykonywać 

dokładnie te umiejętności, których potrzebujesz w swojej firmie? Rzadko kiedy masz do czynienia z 

tego rodzaju synergią. Masz określone potrzeby i chociaż możesz zatrudniać osoby, które mają duże 

kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie, najprawdopodobniej będziesz musiał przeszkolić ich, aby 

jak najlepiej funkcjonowali w Twojej organizacji. Niezależnie od tego, czy dopiero planujesz biznes, czy 

od jakiegoś czasu zajmujesz stanowisko kierownicze, szkolenie powinno znajdować się na szczycie listy 

ważnych wydatków. W rzeczywistości, myśląc o treningu, zdrap to słowo „koszt”. Szkolenie to 

inwestycja w przyszłość Twojej firmy. Niektóre firmy uważają, że to właśnie szkolenie swoich 

pracowników i zachęcanie do rozwoju kariery zapewnia im sukces. Niestety, inni liderzy uważają, że 

szkolenia w miejscu pracy i ambitne projekty zapewniają wystarczający wzrost lub że szkolenie to strata 

pieniędzy, ponieważ pracownicy przeniosą tę wiedzę do innych firm. W tym rozdziale dowiesz się, jak 

ważny jest trening i jakie są konsekwencje jego unikania. 

Unikanie klątwy wiedzy: nie masz wszystkich odpowiedzi 

Prawdziwy przywódca dostrzega granice własnej wiedzy i umiejętności. Uruchomienie i prowadzenie 

firmy oraz utrzymanie jej na właściwej drodze wymaga wielu rodzajów talentów. Klątwa wiedzy polega 

na tym, że lider myśli, że ma wszystkie odpowiedzi, albo pracownicy uważają, że ma. Prawdziwy 

przywódca nie musi wiedzieć, jak zaprogramować komputer, aby uzyskać potrzebne informacje; musi 

mieć wiedzę, aby zatrudnić osobę z odpowiednimi umiejętnościami i przeszkoleniem. 

Rozpoznawanie możliwości pracowników 

Przywódcy autorytarni nie wierzą, że ich pracownicy są zdolni. Często mówią im dokładnie, co mają 

robić i jak to zrobić. Ludzie mają tendencję do patrzenia na tego typu liderów jako na wszystko. Jak 

można się domyślić, wszystko, co najważniejsze, nie jest zbyt popularne wśród pracowników. 

Sprawiają, że czują się nieadekwatni, a nawet mogą wyrządzić prawdziwą krzywdę. Wszechwiedzący 

tworzą ludzi bezradnych. Wyuczona bezradność to stan, w którym osoba czuje, że jej życie wymknęło 

się spod kontroli i że nie jest w stanie go zmienić. Bez względu na to, co robi ta osoba, jej zdaniem nie 

może nic zmienić. Myśli: „Skoro nic nie potrafię zrobić dobrze, po co w ogóle próbować?” Termin 

wyuczona bezradność został wymyślony przez psychologa Martina Seligmana. Koncepcję odkrył 

podczas pracy z psami. Seligman odkrył, że pies umieszczony w klatce z metalowym dnem, po 

włączeniu ładunku elektrycznego, tańczyłby wokół, szukając w klatce miejsca, w którym nie ma 

ładunku. Gdy ładunek został wyłączony, pies wracał do tego, co robił. Kiedy szarża nadeszła ponownie, 

pies znowu zaczął tańczyć. W końcu jednak pies zrezygnował i położył się i zniósł porażenie prądem. 

Pies pomyślał, że nie może nic zrobić, by się uratować. Kiedy eksperymentatorzy zszokowali tylko 

połowę klatki i próbowali przeciągnąć psa na stronę bez szoku, musieli wielokrotnie przeciągać psa. 

Wyciągnęliby go na bezpieczną stronę, ale ponieważ pies został wyszkolony, by czuć się bez kontroli, 

wrócił na stronę zszokowaną. Kiedy liderzy nie dają pracownikom możliwości poczucia się 

kompetentnych poprzez szkolenia lub przydzielanie projektów i powierzanie im odpowiedzialności za 

te projekty, pracownicy tracą motywację, inspirację i motywację. 

Dając pracownikom umiejętności do wykonania. 

Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy podejmowali ryzyko i wykazywali inicjatywę, musisz zapewnić im 

możliwość opanowania swojej pracy poprzez odpowiednie szkolenie. Lider, który podejmuje wszystkie 

decyzje zamiast szkolić pracowników do obsługi niektórych z nich, traci na podstawowej wiedzy, którą 

jej pracownicy wnieśli do organizacji. Dodatkowo, jeśli pozwolisz sobie na ostatnie słowo we 

wszystkim, znajdziesz się w stresującej sytuacji. Lider, który ma wszystko, co najważniejsze, nie chce 



szkolić pracowników, niekoniecznie jest autorytarny. Zamiast tego naprawdę wierzy, że szkolenie nie 

jest konieczne. Być może awansował w branży, obserwując innych i przygotowując się do pracy. A może 

ma w głowie tyle informacji, że nie rozumie, dlaczego inni nie tylko wiedzą, co robić. Wielu 

pracodawców po prostu boi się ściągania ludzi z pracy w celu szkolenia. Boją się niskiej produktywności 

przez te kilka dni. Mogą być przytłoczeni odpowiedzialnością za odpowiadanie wszystkim. Jednak 

strach powstrzymuje ich przed treningiem, strach, że ustanawiają precedens i każdy będzie chciał wziąć 

wolne i zostać przeszkolony, a ten lider kończy się większym strachem, gdy odkrywa, że biznes nie może 

dobrze funkcjonować tylko z jedną osobą zdolny do podejmowania decyzji i podejmowania ryzyka. 

Kiedy mówię pracodawcom, że nie mają czasu na to, by być „najważniejszymi” w swojej firmie, nie 

wierzą, że przeszkadzanie im i zadawanie pytań to naprawdę problem. Myślę, że bycie potrzebnym 

sprawia, że czują się dobrze. Dyrektor generalny domu towarowego jest najważniejszy dla jego firmy. 

Biznes szedł dobrze, więc zdecydował się rozszerzyć i dodać kilka nowych lokalizacji. Jego 

nieprzeszkoleni pracownicy zostali menadżerami nowych lokalizacji i przystąpili do szkolenia nowych 

pracowników. Brak przeszkolenia jego pierwotnych pracowników przyniósł różnorodne rezultaty. 

Ciągle zadawano mu pytania. Jego pierwotni, niewyszkoleni pracownicy nadal nie mogli samodzielnie 

podejmować decyzji; albo nie znali odpowiedzi, albo brakowało im pewności siebie, by działać 

samodzielnie. Mniej niż znakomita praca, jaką wykonywali pierwotni pracownicy, szkoląc nowych, 

sprawiała, że nowi ludzie byli nieprzygotowani do pracy. Zamiast widzieć, co się dzieje i coś z tym zrobić, 

właściciel zaczął narzekać na nowych menedżerów i nowych pracowników. Prawdziwym problemem 

była jego potrzeba czuć się ważnym i lękiem przed szkoleniem personelu. Czy to brzmi jak osoba, dla 

której chciałbyś pracować lub mieć dla siebie pracę? Ponieważ jest czarującym mężczyzną, który 

rozśmiesza ludzi, znoszą jego oszustwa. Współczuję mu i jego ludziom.  Musi być ostatnią odpowiedzią 

w swoim biznesie, aby poczuł się ważny. 

Trening i rozwijanie mózgu 

Problemy były łatwe do rozwiązania, gdy miał jedną lokalizację, ponieważ zawsze był obecny fizycznie, 

aby rozwiązać wszelkie problemy. Odkąd się rozwinął, pracuje sam w łachmanach, próbując dotrzeć 

do każdego ze swoich sklepów kilka razy w tygodniu. Ma klientów, umawiających się tylko z nim, aby 

osobiście mógł zająć się dużą sprzedażą. Karmi swoje ego. A jego firma upadnie, jeśli nie zmieni taktyki. 

Prawdopodobnie ucierpi też jego zdrowie i małżeństwo. 

Szkolenie pracowników w zakresie samowystarczalności 

Zapytaj pracodawcę, co oznacza, że zwalnia ludzi z pracy i wysyła ich na szkolenia, a prawdopodobnie 

usłyszysz „zwiększone przychody” i „zwiększoną produktywność w perspektywie długoterminowej”. 

Aby szkolenie przyniosło duże korzyści dla firmy, w tym samowystarczalność pracowników, należy 

wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

✓ Spójrz na ogólny obraz, aby określić swoje priorytety. 

✓ Zbadaj procesy wewnętrzne, aby zidentyfikować te, które można wykonać bardziej efektywnie. 

✓ Określić, gdzie popełniane są błędy. 

✓ Określ priorytety swoich potrzeb szkoleniowych. 

✓ Znajdź odpowiednią firmę szkoleniową lub trenera. 

✓ Przygotuj się na zwolnienie pracowników z pracy. 

• Niech szkolenie będzie zobowiązaniem całej firmy. 



• Poinformuj kierowników, że mogą zastępować pracowników. 

• Daj pracownikom motywację do wykonywania większej ilości pracy, podczas gdy inni są szkoleni. 

Samowystarczalna siła robocza czuje się lepiej. Twoi pracownicy czują się docenieni, ponieważ w nich 

inwestujesz i są bardziej pewni siebie. W perspektywie krótkoterminowej na zyski lub produkcję może 

to wpłynąć w niewielkim stopniu, ale w perspektywie długoterminowej organizacja będzie 

prawdopodobnie bardziej dochodowa i produktywna dzięki przeszkolonym pracownikom. 

Zdobywanie szkoleń biurowych 

Wielu pracowników uczy się tylko tego, co musi wiedzieć, aby wykonać swoją pracę. Tworzenie 

dokumentu, korzystanie z arkusza kalkulacyjnego i wysyłanie wiadomości e-mail może być 

ograniczeniem dla niektórych pracowników biurowych. Technologia może onieśmielać, a tych ludzi 

należy przeszkolić, aby zapewnić im komfort. 

Nauka języka obcego 

Jose Menchaca złożył podanie o pracę w zakładzie mięsnym, znając słabo angielski, ale dużo o mięsie. 

Jego wywiad polegał na pokazaniu menedżerowi Lucasowi Andrewsowi, jak radził sobie z wołowiną. 

Pakowanie mięsa jest jednym z najniebezpieczniejszych zawodów, ale Jose poradził sobie z taką 

łatwością, że Lucas wiedział, że zatrudnia dobrego pracownika. Po kilku miesiącach pracy Jose w 

fabryce Lucas zdecydował, że jego stylu cięcia należy nauczyć innych pracowników. Lucas zapytał Jose, 

czy byłby skłonny szkolić innych. Jose nie do końca rozumiał, co mówi Lucas, i Lucas zdał sobie sprawę, 

że być może niektóre problemy w fabryce między pracownikami a menedżerami były barierą językową. 

Nigdy wcześniej Lucas nie myślał o szkoleniu swoich pracowników w czymkolwiek poza ich 

konkretnymi zajęciami, ale tym razem zdecydował, że gdyby wszyscy mówili tym samym językiem, 

życie w fabryce mogłoby być lepsze. Lucas zaplanował szkolenia, aby uczyć pracowników języka 

angielskiego. Te sesje wywarły ogromny wpływ na życie Jose i wielu pracowników. Lucas stracił kilku 

pracowników, wydając na nich pieniądze na naukę angielskiego, ale ci, którzy zostali, byli wdzięczni i 

potrafili lepiej komunikować swoje potrzeby. Jose został głównym trenerem w dziedzinie krojenia 

mięsa, dostał podwyżkę i ostatecznie nauczył się uczyć czegoś więcej niż tylko krojenia. Uczył wielu 

nowo zatrudnionych Latynosów, jak mówić po angielsku. 

Wiedza to potęga, a osoby pracujące w przemyśle wiedzy muszą skoncentrować się na tym, co mogą 

zrobić z tą mocą, zamiast skupiać się na tym, jak działa program. Pamięć robocza mózgu, która 

umożliwia przechowywanie przychodzących informacji, jest ograniczona. Jeśli pamięć robocza 

koncentruje się na tym, który przycisk nacisnąć lub jak używać myszy, prawdziwa moc jest w rękach 

narzędzia, a nie w umyśle użytkownika. Szkol pracowników biurowych do mistrzostwa. Następnie 

pozwól im wykorzystać ich kreatywne umysły i umiejętność rozwiązywania problemów, aby przenieść 

Twoją firmę na wyższy poziom. I nie poprzestawaj tylko na treningach. Organizacje branżowe z Twojej 

branży organizują spotkania i konferencje. Uczestnictwo w tych spotkaniach może być zarówno 

motywujące, jak i edukacyjne. Daj swoim pracownikom szansę poczuć się jak profesjonaliści, biorąc 

udział. Mogą nauczyć się nowatorskich podejść do Twojej branży, które oszczędzają więcej czasu i 

zwiększają produkcję. 

Oferowanie szkoleń technicznych 

Jednym z największych błędów, jakie popełniają firmy, jest dodawanie nowych procesów lub 

technologii do swoich działań, ale nie szkolenie osób, które z nich korzystają. A te starsze procesy lub 

technologie mogą nie stanowić problemu w pierwszej kolejności. Pracownicy mogą nie wykorzystywać 

ich dobrze, ponieważ nigdy nie zostali w tym przeszkoleni. Zamiast wyrzucać stary sposób robienia 



rzeczy, ponieważ myślisz, że tak nie jest zapewniając funkcjonalność, której potrzebujesz, spójrz na 

swoich pracowników. Na przykład program jest tak dobry, jak ludzie go obsługujący. Uczyń ich 

mistrzami w swojej dziedzinie, a następnie pozwól im zdecydować, czy program jest tym, czego 

potrzebują. Zanim wydasz dziesiątki tysięcy dolarów na ulepszenia, wydaj je na ludzi, którym 

powierzysz swój biznes. Kiedy szkolenie kończy się, gdy pracownicy czują się bardzo dobrze 

poinformowani o swojej pracy, ich podejście do programów i procesów obejmuje umiejętność 

dokonywania ocen. Będą w stanie powiedzieć Ci, jakie są potrzeby ich działów. I poczują się bardziej 

odpowiedzialni za Twoje cele i wizję. Kiedy rozmawiają z innymi, będą mówić z ufnością i szacunkiem 

dla swojego pracodawcy. 

Znalezienie zgodności między pracownikami a tobą 

Mózg uczy się wzorców i tworzy schemat - zorganizowaną jednostkę informacji przechowywanych w 

mózgu, która może dotyczyć wszystkiego. Masz schemat swojej firmy, swojej pracy i pracowników. 

Każdy, z kim prowadzisz interesy, ma również schemat dotyczący Twojej firmy. Dopasowanie 

schematów jest częścią tego, co może dać dobry trening. Twoje teorie, oczekiwania, zachowania, 

sympatie i antypatie opierają się na schemacie, który zapisałeś w swoim mózgu. Te głęboko 

zakorzenione sieci uniemożliwiają ci postrzeganie świata w taki sam sposób, jak inni widzą świat. W 

pewnym sensie ta indywidualizacja percepcji jest bardzo dobra. Jeśli Ty i Twoi pracownicy mieliście 

dokładnie to samo postrzeganie, to zawsze możecie się zgodzić, ale niewiele by się zmieniło. Czasami 

jednak chcesz, aby pracownicy postrzegali świat tak, jak Ty, a osiągnięcie konsensusu nie zawsze jest 

łatwe. Oczekujesz, że Twój asystent administracyjny przyjmie wszystkich gości, niezależnie od tego, czy 

są umówieni, czy nie. Odpowiada za utrzymanie Twojego harmonogramu, jeśli to możliwe, i pilnuje, 

aby Twoi goście czuli się komfortowo podczas oczekiwania. Ale jeśli twój asystent administracyjny 

zdecyduje, że osoby bez umówionych spotkań tylko marnują twój czas i poprosi ich o umówienie się 

na spotkanie i odejście, na pewno nie ma takiej samej mapy mentalnej, jak ty. 

Masz dwie osoby reprezentujące Twoją firmę w lokalnych centrach handlowych podczas 

weekendowego pokazu domowego. Uważa się, że klient ma zawsze rację. Do każdego klienta zwraca 

się z szacunkiem i od razu odpowiada na każde pytanie, chyba że nie zna odpowiedzi. W takim 

przypadku albo podnosi telefon komórkowy, aby odebrać odpowiedź, albo bierze numer klienta, aby 

oddzwonić. Drugi przedstawiciel uważa, że ludzie zadają zbyt wiele pytań. Kiedy nie może 

odpowiedzieć na pytanie, zmienia temat i mówi o tym, co wie. Jeśli nalegają na odpowiedź, wymyśla 

coś lub każe im przyjść do biura sprzedaży. Obie te osoby czują, że pomagając swojej firmie, jednym 

poprzez zajmowanie się problemami ludzi, a drugim poprzez oszczędzanie czasu i pieniędzy na 

rozwiązywanie głupich pytań. Czyja mapa mentalna pasuje do twojej? 

Jeśli chcesz zmienić czyjś schemat, musisz go przeszkolić. Na przykład powyższy przedstawiciel - który 

nie ma umiejętności emocjonalnych, aby radzić sobie z ludźmi i pytaniami, ani wiedzy, aby 

odpowiedzieć na te pytania - potrzebuje szkolenia. Najpierw uczyłbym go, by dawał mu wiedzę 

potrzebną do odpowiedzi na pytania. Posiadanie treści przechowywanych w jego mózgu może uwolnić 

jego umysł i sprawić, że będzie na tyle pewny siebie, by lepiej obsługiwać klientów. Jeśli samo szkolenie 

wiedzy o treści nie wystarczy, może potrzebować treningu inteligencji emocjonalnej także. 

Oszczędzanie zasobów: Rozpoznawanie zaproszenia na szkolenie 

Twoimi zasobami są pracownicy - a przynajmniej powinni. Skąd wiesz, kiedy nadszedł czas, aby je 

wyszkolić? Twoi bezpośredni podwładni i liderzy zespołów powinni mieć dla ciebie kilka odpowiedzi, 

ale może się okazać, że każdy dział wymaga szkolenia i nie możesz sobie pozwolić na zrobienie tego 

wszystkiego naraz. Oto kilka przykładów sytuacji, które wymagają szkolenia: 



✓ Twoja firma się zmieniła. Na przykład zainstalowałeś nowy program komputerowy, a pracownicy nie 

zostali jeszcze przeszkoleni. Albo masz do czynienia z burzliwymi ekonomicznymi czasami. Przestarzałe 

mapy mentalne stają się bezużyteczne. Twoi pracownicy potrzebują specjalnego szkolenia, aby 

odtworzyć mapy mentalne. 

✓ Rozmawiasz ze swoimi klientami, menedżerami i pracownikami, przeprowadzając ankiety z opiniami 

i odkrywając niektóre nieefektywności. Jeśli Twoi klienci narzekają, wiesz, że nadszedł czas na zmiany. 

✓ Sprawdzasz dział reklamacji. Czy jest więcej skarg dotyczących jednego obszaru działalności niż 

innego? Są takie wspaniałe miesiące, kiedy nie ma żadnych skarg, ale kiedy klienci zaczynają narzekać 

na jeden obszar, taki jak obsługa klienta, czas zwrócić uwagę. 

✓ Sprawdzasz status błędów. Czy jest dużo wgnieceń? Nieregularni? Cokolwiek produkujesz lub 

jakąkolwiek usługę świadczysz, ludzkie błędy wynikające z braku wiedzy mówią Ci, że musisz zmienić 

ich obecny schemat i przeszkolić ich w tworzeniu bezbłędnych procesów i procedur. Jeśli konieczne 

zmiany nie są jasne, uzyskaj informacje zwrotne od pracowników podczas spotkań. 

✓ Sprawdź rotację pracowników. Czy straciłeś ostatnio wielu doświadczonych ludzi? Po pierwsze, 

chcesz wiedzieć, dlaczego ludzie odchodzą. Aby odkryć przyczyny, konieczne mogą być osobiste 

spotkania. Czy czują, że nie sprostają temu wyzwaniu? Może im brakować szkolenia, którego 

potrzebują, aby czuć się produktywnym i cenionym. 

✓ Sprawdź dolną linię. Czy Twoje dane wskazują na spadek liczby nowych klientów? Czy zarabiasz mniej 

pieniędzy niż w zeszłym roku? Spróbuj wyodrębnić obszary, zarówno wewnątrz firmy, jak i pod 

względem geograficznym, aby znaleźć problem. Ponownie oceń szkolenie, które obecnie prowadzisz. 

Czy rozwiązuje problemy, które znalazłeś? 

Korzystając z zebranych informacji, spotkaj się ze swoim kierownictwem wyższego szczebla. Wspólnie 

wymyśl plan. Określ priorytety tych potrzeb szkoleniowych. Ustal harmonogram szkoleń w każdym 

dziale, który tego potrzebuje. Określ, czy szkolenie odbędzie się poza siedzibą firmy, co jest wysoce 

zalecane, i kto będzie je prowadził. 

Tworzenie zmian bez bólu 

Większość zmian wymaga przeszkolenia. Jeśli chcesz zyskać i wprowadzasz zmiany, musisz dbać o to, 

aby Twoje główne aktywa - pracownicy - czuli się częścią zmiany. Aby zachować je jako aktywa, ich 

myśli i zachowania również muszą ulec zmianie. Zmiana może być bolesna, a im mniej bólu powoduje, 

tym szczęśliwsi jesteście Ty i Twoi pracownicy. Umożliwienie pracownikom zainicjowania zmiany lub 

określenia własnych ról w zmianie sprawia, że zmiana i szkolenie są bardziej akceptowalne. Poniższe 

kroki dają pracownikom możliwość wzięcia udziału w zmianach: 

1. Podziel się swoją nową wizją lub celami, które teraz obejmują zmiany które wymagają szkolenia. 

2. Powtarzaj tę wizję na wszystkich spotkaniach przez kilka tygodni, aby urzeczywistnić nowy schemat. 

3. Powtarzaj tę wizję na spotkaniach z pracownikami, zanim omówisz ich udział w realizacji wizji. 

Pozwól pracownikom zadawać pytania o to, w jaki sposób można zrealizować wizję, lub zaproponuj 

sugestie dotyczące ich własnego udziału. 

4. Poproś pracowników o sugestie dotyczące realizacji wizji. 

5. Kiedy zobaczą, jak pasują do tej wizji, zapytaj ich, czego potrzebowaliby, aby wykonać pracę, która 

trzyma ich w tej wizji. 



6. Określić, jakie treści szkolenia są potrzebne w oparciu o ich potrzeby. Trening staje się ich pomysłem, 

więc chętniej go akceptują. 

7. Zaproponuj odpowiednie szkolenie i kontynuuj coaching. 

Oczekiwanie najlepszych 

Dostajesz to, czego oczekujesz. To brzmi łatwiej niż w rzeczywistości. Ale jeśli będziesz mieć wysokie 

oczekiwania co do szkolenia i uczestników, możesz dostać to, czego potrzebujesz. Oczekiwania 

kształtują postrzeganie i rzeczywistość. W rozdziale 4 opowiem o studiach, na których nauczyciele 

traktowali mniej niż przeciętnych uczniów jako uzdolnionych; uczniowie sprostali wysokim 

oczekiwaniom nauczycieli i spisali się bardzo dobrze. Efekt placebo to kolejny przykład oczekiwań 

wpływających na rzeczywistość. U niektórych pacjentów, którzy przyjmują placebo (zwykle tabletki 

cukrowe) z powodu bólu lub infekcji, stan się poprawia, ponieważ wierzą, że tak się stanie. (W jednym 

z odcinków serialu telewizyjnego MASH, lekarzom zabrakło środków przeciwbólowych i tak zabrali 

tabletki cukrowe. Wyjaśnili pacjentom, że dają im bardzo silne środki przeciwbólowe i mogą podawać 

tylko niewielkie ilości. Wielu pacjentów twierdziło, że ich ból był nie ma.) Jeśli wszyscy uczestnicy 

szkolenia rozpoczynają szkolenie, oczekując, że nauczą się czegoś wartościowego, co może pomóc w 

ich pracy, to zrobią. Jeśli przedstawiasz szkolenie jako istotne dla sukcesu firmy i wartości pracownika, 

stażyści również tak to postrzegają. 

Utrzymywanie pozytywnego nastawienia przy wprowadzaniu zmian 

Szkolenie kogoś w zakresie prawidłowego korzystania z komputera różni się od szkolenia w celu zmiany 

czyjegoś zachowania. Pierwsza z nich jest stosunkowo łatwa: stażyści uczą się tego procesu i dużo 

ćwiczą. Następnie mają okazję zastosować swoją naukę i być może rozwiązać problem, jeśli coś nie 

działa poprawnie. Ten ostatni trening, mający na celu zmianę zachowania, musi pochodzić z wnętrza 

osoby. Innymi słowy, muszą uzyskać wgląd we własne procesy myślowe. Ten rodzaj zmiany zawsze 

zaczyna się od pozytywów. Jeśli Twoja organizacja zmienia się dramatycznie i każdy pracownik musi 

zmienić swoje zachowanie, mówienie o niewłaściwym zachowaniu nie jest pomocne. Wyobraź sobie 

dwóch przedstawicieli handlowych, którzy na pokazie w domu pokazują nowy produkt. Jeden 

odpowiada na pytania ludzi lub bierze ich numery, aby do nich wrócić, więc 20 potencjalnych klientów 

przychodzi lub dzwoni do firmy. Drugi przedstawiciel nie zajmuje tyle czasu z potencjalnymi klientami 

i nie reaguje. Co powinieneś powiedzieć drugiemu przedstawicielowi, aby pomóc w zrozumieniu, jakie 

mogą być bardziej korzystne interakcje? Spróbuj wykonać następujące czynności: 

Ty: „Jak myślisz, co możesz zrobić, aby zdobyć więcej potencjalnych klientów z pracy w domu? ” 

Przedstawiciel: „Czy jest jakiś limit, który muszę wypełnić?” 

Ty: „Spójrzmy jeszcze raz na cele działu reprezentacji klienta i zobaczmy”. 

Przedstawiciel: „Nasze cele obejmują zwiększenie liczby nowych klientów o 10 procent i kiedy pisaliśmy 

ten cel, rozmawialiśmy o wprowadzaniu występów domowych 

Nowi Klienci. Widzę, że mogę wprowadzić pewne zmiany, które zachęciłyby więcej osób do 

wypróbowania naszego produktu. Mógłbym podać nazwiska i numery każdego, kto zatrzymuje się przy 

budce i zadaje pytania. Wtedy mógłbym do nich zadzwonić ”. 

Ty: „To dobry pomysł. Możesz podzielić się niektórymi z tych kontaktów ze sprzedawcami, którzy są 

przyzwyczajeni do odpowiadania na więcej pytań technicznych ”. 



Przedstawiciel: „Jest kilka pytań, z którymi mam problem. Zobaczę, czy mogę też porozmawiać z 

technikami i sprawdzić, czy odpowiedzą na moje pytania ”. 

Podczas tej rozmowy umożliwiasz swojemu pracownikowi tworzenie połączeń w jego mózgu, które 

pomogą mu stać się lepszym przedstawicielem public relations Twojej firmy. Następnym krokiem jest 

znalezienie szkolenia, którego potrzebują wszyscy Twoi pracownicy, gdy zmieniasz swoje cele. 

Co by się stało, gdyby rozmowa rozpoczęła się negatywnie? Spójrz: 

Ty: „Tanya miała dwudziestu potencjalnych klientów, którzy zadzwonili lub zgłosili się w sprawie 

naszego produktu. Nie miałeś żadnych. ” 

Przedstawiciel: „Cóż, Tanya była w lepszym centrum handlowym. W moim centrum handlowym nie 

było wielu ludzi ”. 

Ty: „Więc nikt nie zatrzymał się na pokazie w domu?” 

Przedstawiciel: „Cóż, nie czułem się zbyt dobrze, więc musiałem wyjść, żeby wziąć aspirynę”. 

Ty: „Jak długo cię nie było?” 

Przedstawiciel: „Och, tylko kilka minut, ale wtedy był wielki pośpiech”. 

Widać, że ta rozmowa skłoniła przedstawiciela do wymyślenia wymówek. Nie zmusi go to do zmiany 

sposobu myślenia. Spróbuj znaleźć sposób na rozpoczęcie sytuacji zmieniającej mózg, prosząc 

pracownika o rozwiązanie. Oto parę sugestii: 

✓ Jeśli pracownik nie widzi problemu, zacznij od powiedzenia mu, co widzisz (wyniki, a nie problem). 

Pozwól pracownikowi zidentyfikować problem. Następnie poproś pracownika o rozwiązania. 

✓ Zadawaj pytania na poziomie emocjonalnym. Na przykład „Co sądzisz o swojej produktywności?” 

Jeśli odpowiedź brzmi „świetnie”, odnieś ją do celów jej działu lub zespołu. Daj jej czas na połączenie. 

Następnie pytasz o rozwiązania. 

✓ Jeśli pracownik rozpoznaje problem, ale przychodzi do Ciebie po rozwiązanie, poproś go o 

zaproponowanie różnych rozwiązań. Następnie pozwól mu wybrać, który z nich jest najlepszy. Poprzyj 

jego wybór, jeśli możesz, i niech spróbuje. 

Pracownicy są znacznie bardziej skłonni do zmiany swojego obecnego schematu za pomocą 

samodzielnie wygenerowanych pomysłów. Im częściej dajesz im możliwość zidentyfikowania potrzeby 

zmiany i wdrożenia własnego rozwiązania, tym bardziej zmienia się również ich schemat rozwiązywania 

problemów. 

Delektując się chwilą aha!  

Możesz zobaczyć wyraz twarzy kogoś, kto ma jedno z tych aha! chwile. Nie ma to jak ten moment, 

kiedy pojawia się nowy pomysł zatrzaśnie się na miejscu, aby mózg uwolnił substancje chemiczne, 

które sprawiają, że czujesz się dobrze. Należą do nich dopamina, endorfiny i serotonina. Jeśli masz ten 

moment jasności z innymi, na przykład z kolegami z drużyny, twój mózg uwalnia oksytocynę, która 

pomaga ci tworzyć więzi z tymi ludźmi. 



Zapewnienie, że pracownicy są zdolni do szkolenia 

Jeden z moich ulubionych treningów obejmował prezentera z pasją, dużo ruchu, interakcji z innymi i 

muzykę w tle. Jeśli zapytasz mnie, jakie informacje pamiętam z tego szkolenia, powiedziałbym „bardzo 

mało”. Prezenter nie pozwolił mi zasnąć - przez większość czasu. Ale byłem tak pozbawiony snu z 

powodu projektu, że musiałem wykonać pracę, że czuwanie było bardzo trudne. Mój poziom stresu 

był również bardzo wysoki ze względu na termin. Nie rozumiałem, dlaczego mój pracodawca nalegał, 

żebym poszedł na to szkolenie, skoro miałem tak wiele do zrobienia. Z treningu wychodziłem 

codziennie o godzinie 5 lub 6. Następnie przejechałem przez restaurację typu fast food, złapałem 

burgera lub sałatkę i wróciłem do biura do pracy. O północy lub 1 w nocy jechałem samochodem do 

domu i wreszcie około drugiej w nocy zasnąłem. Alarm włączył się o 7, dając mi wystarczająco dużo 

czasu na prysznic i ubranie się. Śniadanie po prostu nie istniało dla mnie, chyba że zjadłem pączka na 

treningu. Z tego szkolenia pamiętam stresujące wydarzenia, które go otaczały, a nie treść. Udział w 

programie był naprawdę stratą mojego czasu, czasu firmy i dodatkowego czasu, który spędziłem w 

pracy, ucząc siebie tego, czego przegapiłem na szkoleniu. Dobre odżywianie, zdrowe wzorce snu, 

obniżony poziom stresu i właściwe nawodnienie przyczyniają się do zdrowego ciała i otwartego umysłu 

Różnica między wartościowym treningiem a bezwartościowym treningiem dotyczy nie tylko trenera, 

ale także stanu umysłu i ciała uczestników. Jeśli Twoi pracownicy nadają się do przeszkolenia i nie mogą 

być związani, powinni z niecierpliwością oczekiwać na szkolenie. Im bardziej pozytywnie oceniasz 

szkolenie, tym bardziej pozytywnie oceniasz swoich pracowników. Pamiętaj, emocje są zaraźliwe. 

Możesz mieć duży wpływ na ich nastawienie i stany emocjonalne. W tym rozdziale dowiesz się o 

prawidłowym odżywianiu i jego wpływie na mózg przed, w trakcie i po treningu. Opowiem Ci również 

o nawadnianiu i radzeniu sobie z brakiem snu, abyś mógł jak najlepiej wykorzystać każdy oferowany 

przez Ciebie trening. I pokażę ci, jak poziom wyzwania koreluje ze skutecznością szkolenia. 

Dający do myślenia 

Szkolenia wymagają pracy, a praca wymaga utrzymania. Zapewnij swoim uczestnikom odpowiednie 

odżywianie, aby ich mózg i ciało pracowały na optymalnym poziomie. W kolejnych sekcjach 

wyjaśniono, jak różne rodzaje „paliwa” wpływają na te mózgi i ciała. 

Jedzenie dla mózgu 

Gdybyś tylko posłuchał mądrych słów swojej babci i zjadł swoje warzywa, byłbyś szczęśliwszą, zdrowszą 

i mądrzejszą osobą! Nie znała nauki, która za tym stoi, ale wiedziała, co zobaczyła: ludzie zachowują się 

lepiej, uważniej słuchają i myślą jaśniej, kiedy dobrze jedzą. Wcześniej dowiedziałeś się o 

neuroprzekaźnikach, substancjach chemicznych w mózgu, które wpływają na zachowania, myśli i 

uczucia. Żywność, którą jesz, zachęca do produkcji tych chemikaliów. Tabela 17-1 zawiera szczegółowe 

informacje o tym, jak żywność wpływa na produkcję neuroprzekaźników. Jesteś tym, co jesz i myślisz, 

co jesz. Mózg potrzebuje odpowiednich pokarmów, aby najskuteczniej wytwarzać neuroprzekaźniki. 

Twój mózg działa na glukozie, która jest cukrem powstałym z dobrego jedzenia, które jesz. Twój dopływ 

krwi przenosi glukozę do mózgu, który wykorzystuje tę żywność jako energię. Jedzenie odpowiednich 

pokarmów pomaga zachować zdrowie mózgu. Stara piramida żywieniowa została zastąpiona kilkoma 

nowszymi, zdrowszymi wersjami.  

Neuroprzekaźniki i odżywianie 

Neuroprzekaźnik: funkcja poznawcza: żywność, która zwiększa produkcję 

Serotonina: pomaga w przekazywaniu wiadomości; poprawia nastrój; uspokaja: produkty na bazie 

węglowodanów, takie jak makaron, warzywa bogate w skrobię, ziemniaki, płatki zbożowe, pieczywo 



Noradrenalina: Niezbędna do odzyskania długotrwałych wspomnień: Migdały, jabłka, awokado, 

ananas, ser, ryby, większość zielonych warzyw, chude mięso, orzechy, zboża, ananas, drób, tofu 

Endorfiny: uwolnione od przyjemnych doświadczeń; jeśli nauka jest przyjemna, uwalniają się endorfiny 

i wspomagają pamięć: pikantne potrawy, czekolada 

Dopamina: uwalniana, aby pomóc skupić się i hamować inne myśli: jabłka, ryby, kurczak, zielone 

warzywa liściaste 

Acetylocholina: utrzymuje komórki mózgowe w zdrowiu, aby przekazywać wiadomości: żółtka jaj, 

orzeszki ziemne, kiełki pszenicy, wątroba, mięso, ryby, mleko, ser i warzywa (zwłaszcza brokuły, 

kapusta i kalafior) 

Oto kilka sposobów, w jakie to, co jesz, wpływa na mózg: 

✓ Białka: Białka tworzą aminokwasy, których potrzebuje Twój mózg, abyś czuł się spokojny, ożywiony 

i pozytywny. Jedzenie białka rano pomaga zachować większą czujność. Białka są surowcami do 

produkcji neuroprzekaźników, takich jak norepinefryna i dopamina. 

✓ Tłuszcze: są dobre i złe tłuszcze. Złe tłuszcze to tłuszcze nasycone i tłuszcze trans. Dobre tłuszcze 

obejmują tłuszcze jednonienasycone i wielonienasycone. Niezbędne dla zdrowia mózgu kwasy 

tłuszczowe Omega-3 są wielonienasycone. Pomagają one w zapewnieniu aksonom powłoki 

mielinowej, której potrzebują, aby pomóc w płynnym i szybkim przekazywaniu informacji. Kapsułki z 

olejem rybim stały się popularne w branży medycznej, aby wspomóc pamięć, obniżyć poziom 

cholesterolu i poprawić pracę serca. Depresja, słaba pamięć, trudności w uczeniu się i nieuwaga mogą 

wynikać z niskich ilości kwasów Omega-3. 

✓ Cukier: Oprócz czerwonych mięs i rafinowanych ziaren cukier należy używać oszczędnie. Niektóre 

badania pokazują, że aktywność mózgu wzrasta po spożyciu słodkich pokarmów. Ale efekt jest 

krótkotrwały, a cukier powoduje wiele problemów, w tym spadek poziomu cukru we krwi, który 

powoduje senność. 

✓ Pełnoziarniste: Te złożone węglowodany są ważną częścią Twojej diety i służą do wytwarzania 

glukozy dla mózgu. 

✓ Owoce i warzywa: te pokarmy dostarczają organizmowi naturalnych składników ,cukry, białka, 

witaminy i minerały. 

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Twój mózg jest jedynym organem w Twoim ciele, który nie 

magazynuje energii. Kiedy się budzisz, Twój mózg pracuje na oparach. Wielu dorosłych, którzy pomijają 

śniadanie, przejawia negatywne nastawienie do swojej pracy i współpracowników, brak uwagi i spadek 

wydajności. 

Jakie są możliwe konsekwencje jedzenia przez wszystkich Twoich pracowników zgodnie z potrzebami 

ich mózgów? 

✓ Pozytywne nastawienie 

✓ Szczęście 

✓ Poczucie humoru 

✓ Produktywność 



✓ Życzliwość 

✓ Kreatywność 

✓ Rozwiązywanie problemów 

✓ Najwyższa wydajność 

Dobre odżywianie zwiększa produkcję nowych komórek mózgowych. Nowe komórki mózgowe 

poprawiają zdolność mózgu do uczenia się i pamięci. Co powstrzymuje ten proces? Złe odżywianie, 

brak ruchu i stres. 

Utrzymanie treningu Jedz mało. Jedz często. Jedz pokarm dla mózgu. To najlepszy plan na karmienie 

pracowników i klientów na szkoleniach. Brzmi prosto? To jest. Twoim celem jest przeszkolenie 

pracowników i pomoc w zapamiętaniu szkolenia. Właściwe ich karmienie ma znaczenie. Oto 

przykładowe menu, które daje mózgom pracowników to, czego potrzebują: 

✓ Śniadanie: bułeczki i pieczywo pełnoziarniste, płatki zbożowe; owoce, orzechy, suszone owoce, 

mleko niskotłuszczowe, soki 100%, jajka, indyk, chude mięso, koktajle owocowe, jogurt 

✓ Przekąska po śniadaniu: owoce i warzywa 

✓ Obiad: Zielone sałatki z jajkiem, serem, indykiem, marchewką, brokułami lub kalafiorem; bułki 

pełnoziarniste z prawdziwym masłem; herbata, mleko o niskiej zawartości tłuszczu, 100-procentowy 

sok owocowy 

✓ Przekąska po obiedzie: owoce, warzywa, ser i pełnoziarniste krakersy 

✓ Kolacja: łosoś, szparagi, sałata, bułki pełnoziarniste, masło 

✓ Przekąska po kolacji: owoce, warzywa, koktajle, jogurt 

✓ Nawilżanie przez cały dzień: woda, woda, woda 

Chociaż to tylko próbka, te pokarmy są bardzo ważne, aby zachować czujność mózgu i utrzymać poziom 

glukozy na potrzeby nauki. Oprócz dobrego odżywiania i przerw na jedzenie, zapewnij mnóstwo przerw 

dla mózgu - czas na poruszanie się i rozciąganie - zwłaszcza jeśli trening jest długi. Ten przykład 

pokazuje, że trening odbywa się wieczorem, co jest czasami nieuniknione, ale nigdy nie jest dobrym 

pomysłem dla mózgu. Stażyści potrzebują przestojów i dużej ilości snu, aby zakodować informacje w 

pamięci długotrwałej. Wydłużenie dnia i walka z potrzebą snu zwiększa poziom stresu i zmniejsza 

koncentrację. Zachęcaj swoich uczestników do nawadniania mózgów. Zrób to, trzymając w zasięgu ręki 

duże butelki wody lub lodowate dzbanki i szklanki. 

Demonstracja połączenia woda-energia 

Jedną ze strategii, które stosuję, aby pokazać, jak ważne jest nawadnianie na moich treningach, jest 

kulka energetyczna, która jest dostępna w większości sklepów naukowych. Piłka energetyczna to mała 

biała piłka, która wygląda podobnie do piłki pingpongowej. Posiada dwa metalowe paski z jednej 

strony. Kiedy dotkniesz obu metalowych pasków, zapali się światło i kula wyda dźwięk. To świetne 

urządzenie do nauczania o łączności i obwodach. Kiedy dołącza do mnie kolejna osoba, kładę jeden z 

moich palców na pasku, a ona kładzie jeden na drugim. Następnie, aby zakończyć obwód, trzymamy 

razem nasze pozostałe ręce. Bingo! Zaczyna się światło i dźwięk. Kiedy proszę o wolontariusza, który 

tego ranka niewiele wypił i próbujemy zrobić to razem, często to nie działa lub światło kuli jest słabsze, 



a dźwięk słabszy. Następnie wolontariusz jest proszony o wypicie wody i spróbowanie ponownie kilka 

minut później. Rezultatem jest jaśniejsze światło i głośniejszy dźwięk. Udowodniono, jak ważne jest 

utrzymywanie nawodnienia organizmu w celu zwiększenia aktywności elektrycznej mózgu. 

Odkrywanie znaczenia łapania Z 

Oczywiście nie chcesz, aby twoi uczestnicy spali podczas szkolenia, ale sen będzie czynnikiem 

wpływającym na to, jak dobrze zachowują to, co zostali przeszkoleni. Chcesz, żeby przyszli na trening 

odświeżeni i gotowi. Osiągnięcie tego wyczynu jest kwestią wykształcenia (Twojego i ich), obciążenia 

pracą i czasu. Jako trener, jednym z pierwszych pytań, które zadaję moim kursantom, jest: „Ilu z was 

spało zeszłej nocy osiem godzin?”. Zwykle mniej niż jedna czwarta uczestników podnosi ręce. Mój 

następny komentarz brzmi: „Więc reszta z was ma więcej?” Myślą, że to całkiem zabawne i naprawdę 

nie przestają myśleć o konsekwencjach tego braku snu. Ale jako ich trener wiem, z czym mam do 

czynienia. Kiedy pytam, ile snu zwykle śpią uczestnicy, bez wątpienia słyszę od czterech do sześciu 

godzin - przyszli do mnie pozbawieni snu. Niektórzy ludzie mogą być genetycznie bardziej odporni na 

brak snu. W badaniach takie osoby dobrze radziły sobie z zadaniami poznawczymi po nieprzespanej 

nocy. Są w stanie zatrudnić więcej obszarów mózgu do tych zadań niż osoby bez tych samych 

predyspozycji. 

Konsekwencje braku snu obejmują 

✓ Utrata pamięci 

✓ Upośledzenie funkcji poznawczych 

✓ Wypadki samochodowe 

✓ Uraz w pracy 

✓ Choroba 

Jednym z możliwych rozwiązań problemu braku snu jest drzemka. Regularna drzemka lub czas 

medytacji odmładzają mózg. Włączenie drzemek lub innych przestojów do treningów może sprawić, 

że uczestnicy „dostaną” lub nie. Badania snu pokazują, że przechowywanie pamięci ma miejsce 

podczas snu. Chociaż to przechowywanie trwa przez większość nocy, niektóre badania sugerują, że 

większość pamięci ma miejsce w ciągu ostatnich dwóch godzin ośmiogodzinnego snu. Jeśli Twoi 

pracownicy nadają się do przeszkolenia, przychodzą na szkolenie dobrze wyspani - najlepiej po siedmiu 

lub ośmiu godzinach snu. Ponieważ uczą się i przechowują informacje w pamięci roboczej, aby później 

zachować je w pamięci długotrwałej, potrzebują niezbędnego snu w nocy po treningu i każdej kolejnej 

nocy treningu. Zupełnie nowa koncepcja może wymagać trzech tygodni snu, aby stała się pamięcią 

długotrwałą. Dlatego szkolenie tak naprawdę nigdy się nie kończy. Sen i pamięć współpracują ze sobą, 

tworząc trwałe połączenia w mózgu. 

Spać, być może się nauczysz 

Do trzeciego dnia treningu trener był daleko w tyle. Powód był prosty: był trenerem wewnętrznym 

prowadzącym szkolenie w domu, a więc każda możliwa przerwa, od rozmów telefonicznych do wizyty 

klientów, wstawiane do czasu zaplanowanego na szkolenie. Trener skonsultował się ze swoim 

przełożonym i wspólnie zdecydowali, że szkolenie będzie musiało trwać dłużej wieczorem, ponieważ 

na szkolenie zarezerwowano tylko pięć dni. Każdy sprzedawca musiał wiedzieć, jak korzystać z nowego 

systemu oprogramowania przed pierwszym dniem miesiąca, w którym wszystkie powiązane firmy 

miały dokonać zmiany. Stażyści zostali poinformowani o zmianach w czasie i stracono kolejne 30 minut, 



ponieważ pracownicy dzwonili w celu zmiany planów, powiadamiania rodzin i ostrzegania klientów. 

Chociaż szkolenie szło dobrze i wszyscy wydawali się rozumieć nowy system, wydłużony czas stał się 

problemem. Do 20:00 Tego wieczoru, gdy szkolenie dobiegło końca, za drzwi wybiegło 20 

wyczerpanych pracowników. Niektórzy pili kawę, żeby nie zasnąć po szybkiej kolacji ze smażonego 

kurczaka. Ponieważ trening wznowił się zaledwie 12 godzin później, wszyscy musieli wrócić do domu, 

odrobić pracę domową i przespać się na następny dzień. To się nie wydarzyło. Każdy uczestnik 

pozostawał co najmniej do północy, wykonując prace biurowe, przeglądając zadania domowe, kończąc 

prace domowe, a na koniec kładąc pościel na maksymalnie sześć godzin przed przebudzeniem, 

ubieraniem i jazdą na szkolenie do godziny 8 rano. Pracownicy przybyli na czas. Wszyscy weszli z 

filiżanką kawy w dłoni, wyglądając na nieco bardziej rozczochranych niż zwykle. Kiedy trener zaczął, w 

sali zrobiło się bardzo cicho, co jest pewnym oznaką stresu. Jako trener zaczął wypytywać uczestników, 

na wielu twarzach malowało się zdziwienie i wstyd. Jedna ręka podniesiona. „Czy na pewno wczoraj o 

tym rozmawiałeś? Nie mogę znaleźć tego w moich notatkach ”. Kilku innych skinęło głową. Trener 

musiał ponownie uczyć informacji z poprzedniego dnia. Stracono cenniejszy czas. Nie musiała 

ponownie uczyć się drugiego lub trzeciego dnia, ale wydłużenie dnia sprawiło, że wszyscy byli bardziej 

zmęczeni i niespokojni. Brak snu nie wpłynął na obniżenie poziomu hormonów stresu, więc uczestnicy 

w 4. dniu weszli już zestresowani i pozbawieni snu. Nie spali wystarczająco dużo, by przechowywać 

informacje z wczoraj. Kawa wypita poprzedniej nocy mogła powstrzymać ich przed zasypianiem 

podczas treningu, ale także sprawiała, że wielu z nich nie spało głęboko w nocy. Gdzieś w trakcie tego 

szkolenia stracono dzień. Okoliczności nie były zgodne z mózgiem: za dużo treningu i za mało snu. W 

rezultacie pracownicy pozostawali daleko w tyle za resztą organizacji pod względem umiejętności 

związanych z oprogramowaniem. Wiele zasad treningowych zostało złamanych (rozdział 18 zawiera 

podstawowe informacje na temat prowadzenia skutecznych treningów), a brak snu uczestników 

pogorszył sytuację. 

Aby zachęcić do spokojnego snu przed szkoleniem, ogranicz projekty, przy których pracownicy mogą 

pracować do późna. Te projekty są ważne, ale aby szkolenie zakończyło się sukcesem, sen jest 

konieczny dla większości ludzi. Osoby pozbawione snu rozpoczynają trening z melatoniną (substancją 

chemiczną wywołującą sen), która wciąż znajduje się w ich systemach. Jednym ze sposobów, aby ich 

obudzić, jest przypływ adrenaliny. Na początku dnia poproś ich o udział w niektórych zajęciach 

ruchowych i przydziel zadanie grupowe, w którym każdy musi wykonać. Może to być tak proste, jak 

stworzenie odgrywania ról, które przedstawi temat z wczorajszego popołudnia. 

Mniej stresu, mniej domysłów 

Utrzymywanie niskiego poziomu stresu przed i podczas treningu daje najkorzystniejsze rezultaty. 

Tworzenie sytuacji, w których Twoi pracownicy znajdują się w bezpiecznym, nie zagrażającym 

środowisku, stanowi podstawę sukcesu. Uczenie się wymaga uwagi i skupienia; stres przerywa jedno i 

drugie. Pracownicy, którzy odczuwają mniejszy stres, zachowują informacje. Mózg uczy się najlepiej, 

gdy jest poddawany wyzwaniu, ale nie czuje się zagrożony. Najlepsze treningi angażują emocjonalne 

obszary mózgu. Dlatego najlepsi liderzy tworzą szkolenia, które odwołują się do emocji. Niskie 

zagrożenie, duże wyzwanie, środowisko pracy i środowisko treningowe motywuje mózg do nauki, 

działania i produktywności. Utrzymanie atmosfery niskiego zagrożenia Każde zagrożenie wywołuje 

reakcję przetrwania w mózgu, która uwalnia adrenalinę i hormony stresu, które powodują kaskadę 

zmian: 

✓ Serce bije. 

✓ Zwiększa się oddychanie. 



✓ Krwi płynie do twoich rąk lub nóg, dzięki czemu jesteś gotowy do walki lub ucieczki. 

✓ Wydzielanie śliny ustaje. 

✓ Trawienie ustaje. 

✓ Układ odpornościowy przygotowuje się, aby pomóc w leczeniu uszkodzeń tkanek. 

✓ Owulacja i produkcja nasienia są opóźnione. 

Niskie zagrożenie to brak powyższych punktów. Ktoś, kto nie czuje się zagrożony, czuje się całkiem 

dobrze. Może być zrelaksowana i ciekawa, co się wydarzy. Przewidywanie może być stanem 

emocjonalnym, w jakim się znajduje. Są to pozytywne stany emocjonalne do uczenia się. Atmosfera 

niskiego zagrożenia to środowisko, w którym ludzie czują się bezpieczni fizycznie i emocjonalnie. Błędy 

są uważane za część procesu, a żadne pytania nie są uważane za głupie. 

Wyzwanie dla pracowników 

Nowatorskie doświadczenia i nowe informacje ostrzegają mózg i utrzymują jego koncentrację. Tak jak 

pracownicy chcą stawiać czoła wyzwaniom w swojej pracy, tak samo chcą być wyzwani w swoich 

szkoleniach. Ocenić uczestników przed szkoleniem, aby określić zrozumienie materiału przez każdą 

osobę. Aby uzyskać tę wstępną ocenę, możesz poprosić liderów zespołów i szefów działów o 

spostrzeżenia lub trener może mieć pisemną ocenę wstępną, którą możesz przeprowadzić przed 

szkoleniem. Wstępna ocena umożliwia szkolenie pracowników na wyższym poziomie zrozumienia. 

Stażyści wiedzą, że są wyzwaniem, jeśli czują, że praca jest stymulująca, ale wykonalna. Kluczem do 

skłonienia pracowników do podjęcia wyzwania jest upewnienie się, że wiedzą, iż posiadają lub będą 

posiadać umiejętności, których potrzebują, aby się uczyć i wykonywać wszelkie zadania, które zostaną 

im postawione. Aby stażyści mieli nowe wyzwania: 

✓ Zapewnij materiały wyjaśniające proces uczenia się. 

✓ Zapewnij trenerów dla każdego zespołu stażystów, aby pomóc im pozostać na dobrej drodze i 

odpowiedzieć na trudne pytania. 

✓ Przytrzymaj stażystów odpowiedzialnych za naukę: wykorzystaj wyzwania zespołowe, takie jak 

krótkie konkursy, odgrywanie ról, testy pisemne. 

Praca (i rozmowa) w zespołach 

Kiedy ludzie pracują z innymi, aby uczyć się nowych informacji, stres jest zwykle znacznie niższy. Nikt 

nie czuje się tak, jakby zostali postawieni na miejscu. Odpowiedzi są odpowiedziami zespołu. 

Wprowadzenie metody treningu o niskim poziomie stresu 

Trenerka planuje zmniejszyć stres podczas swoich treningów. Po poproszeniu uczestników o 

utworzenie grup trzy- lub czteroosobowych, zadaje im pytanie o to, co omówiła do tej pory. Następnie 

trener daje grupom kilka minut na omówienie tego, co usłyszały. Podczas gdy grupy się dzielą, trener 

chodzi i podsłuchuje. Jeśli znajdzie grupę, która jej nie rozumie, przerywa rozmowę i prosi każdą grupę 

o dołączenie do innej grupy w celu omówienia tego samego pytania. W ten sposób pozostali uczestnicy 

naprawiają błędne przekonania. Kiedy grupy kończą dyskusję, a trenerka jest przekonana, że wiedzą, 

o czym mówią, zadaje pytania całej grupie. Jednak każdy, kto mówi, musi powiedzieć: „Słyszałem, jak 

ktoś mówił. . . ” przed udzieleniem odpowiedzi. Rozpoczynanie w grupach, a następnie przypisywanie 

odpowiedzi innej osobie usuwa stres z mówcy i zapewnia, że trener otrzyma wolontariuszy, którzy 



odpowiedzą na jej pytania i omówią treść. Jeśli uważasz, że Twoi pracownicy powinni być w stanie 

omawiać nowe sposoby uczenia się bez jakichkolwiek „podpór”, pamiętaj, że wielu z nich jest 

konkurencyjnych, a ich ego czasami jest zagrożone na szkoleniu, zwłaszcza takim, które zawiera 

zupełnie nowe informacje. 

Praca zespołowa zapewnia wiele korzyści dla szkoleń, np 

✓ Bezpieczeństwo: każdy praktykant ma kogoś, na kim może się oprzeć i z kim się uczyć. 

✓ Towarzyskość: Członkowie zespołu mają okazję poznać innego pracownika lub członka zespołu z 

pracy w inny sposób. 

✓ Wiedza: Członkowie zespołu uczą się od siebie nawzajem. 

✓ Kreatywność: członkowie zespołu dzielą się pomysłami na osiągnięcie wspólnych celów. 

✓ Odpowiedzialność: Członkowie zespołu czują się odpowiedzialni za siebie nawzajem za naukę i 

wykonywanie zadań. 

Przed, w trakcie i po treningu Twoje zespoły potrzebują czasu, aby podzielić się wiedzą. Spotkania te 

mogą przygotować pracowników do szkolenia, a następnie wzmocnić szkolenie. Dobry trener daje 

uczestnikom czas na zapoznanie się z podręcznikiem szkoleniowym na kilka dni przed treningiem lub 

rano pierwszego dnia. Oglądając materiał, uczestnicy czują się z nim bardziej komfortowo. Jeśli trener 

wprowadzi jedno z pojęć, słów lub części produktu, które mózg widział i czytał wcześniej - nawet jeśli 

tylko kilka minut wcześniej - czuje się nieco bardziej pewny informacji. Rozmowa między zespołami 

podczas szkolenia w odpowiednich momentach pomaga pracownikom wzmocnić to, czego się uczą. 

Jeśli wszyscy członkowie zespołu zaczynają od mniej więcej tej samej bazy wiedzy, mogą wykorzystać 

dyskusję, aby pomóc sobie nawzajem w nawiązywaniu kontaktów z tym, co już wiedzą i robią w pracy. 

Spotkanie i omówienie szkolenia po jego zakończeniu to nie tylko metoda prób, ale także wspólna 

płaszczyzna dalszej komunikacji. Jedno pytanie, które proponuję do tych recenzji, brzmi: „Co sądzisz o 

szkoleniu?” To pytanie rozpoczyna dialog na poziomie emocjonalnym, który może ostatecznie 

doprowadzić do tego, że zespół stanie się bardziej otwarty i szczery na temat tego, jak postrzegają 

projekty i współpracę. Dzielenie się uczuciami z członkami zespołu jest łatwiejsze, gdy zespół odnosi 

się do siebie nawzajem poprzez dzielenie się. 



Trzymanie lepkich sesji szkoleniowych 

Szkolenie jest czasochłonne, kosztuje i jest najlepszą inwestycją, jaką Twoja firma może kiedykolwiek 

dokonać. Szkolenie nowicjuszy i weteranów w końcu się opłaca - ale tylko wtedy, gdy zarządzasz 

treningiem tak, aby nowe informacje zapadły w ich pamięci. Badania, które pokazują, jak plastyczny 

jest mózg, dowodzą, że możemy nauczyć stare psy nowych sztuczek. Jeśli masz trenera lub firmę 

szkoleniową, która rozumie, w jaki sposób mózg się uczy i zmienia, jak emocjonalnie ładować naukę i 

jak sprawić, by ludzie dobrze się bawili, może nastąpić prawdziwa, trwała zmiana. Ta zmiana jest 

najbardziej prawdopodobna, jeśli oczekujesz i zachęcasz pracowników do nauki. Większość szkoleń i 

prezentacji ma na celu nauczanie informacji, ale to nie znaczy, że się ich uczysz. Na starej kreskówce 

młody chłopiec wskazuje na swojego psa i mówi do przyjaciela: „Hej, nauczyłem psa mówić!” Przyjaciel 

mówi: „Nie słyszę, żeby mówił”. Chłopiec zauważa: „Powiedziałem, że go uczyłem; Nie powiedziałem, 

że się nauczył! ” W tym rozdziale znajdziesz informacje potrzebne do przygotowania treningów na 

podstawie tego, jak mózg się uczy i pamięta. Twoje szkolenie może być czymś więcej niż tylko 

treningiem; może to być doświadczenie edukacyjne, które zostanie zapamiętane zarówno na poziomie 

intelektualnym, jak i emocjonalnym. 

Określanie, gdzie jesteś i dokąd chcesz się udać 

Dobre szkolenie odpowiada na trzy pytania: 

✓ Gdzie teraz jesteś? Poznanie podstawowej wiedzy uczestników pozwala szkoleniu znaleźć punkt 

wyjścia, który obejmuje wszystkich. 

✓ Dokąd się wybierasz? Przed rozpoczęciem szkolenia określ dokładnie, dokąd chcesz, aby zabrał 

Twoich pracowników. Na przykład niedawne szkolenie sprzedażowe w firmie ubezpieczeniowej 

koncentrowało się na dwóch celach, po jednym na każdy dzień szkolenia. Celem pierwszego dnia było 

znalezienie nowego horyzont. Celem drugiego dnia było poprawienie umiejętności komunikacji 

zamknięcia sprzedaży. 

✓ Jak możesz się tam dostać? Zaprojektuj strategie dotarcia do różnych typów uczniów, uwzględnienia 

inteligencji wielorakich i umożliwienia uczestnikom przechowywania informacji w różnych obszarach 

mózgu. Te pytania stanowią mapę drogową dla Twojego treningu. Trener, który prowadzi twoje sesje, 

musi stworzyć tę mapę z tobą i innymi osobami w twojej organizacji, którzy już wiedzą, że osiągnęli te 

cele. 

Podążając za liderem 

Jako lider swojej organizacji musisz modelować odpowiednie zachowanie podczas szkolenia. Oznacza 

to wspieranie swoich pracowników poprzez obecność na szkoleniu. Pokazanie pracownikom, że 

uważasz, że szkolenie jest ważne i niezbędne dla sukcesu Twojej firmy, pomoże im skoncentrować się 

na nowej wiedzy. Emocje są zaraźliwe. Jeśli zachowujesz się podekscytowany, to podniecenie przenosi 

się na uczestników szkolenia. 

Przekazujesz również trenerom ważną wiadomość: oczekujesz, że szkolenie będzie wartościowe i 

skuteczne. Mój kolega prowadził kiedyś szkolenie i był szczęśliwy, widząc obecność prezesa firmy , aby 

wzmocnić wagę informacji. Podczas szkolenia, chociaż wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o 

wyłączenie telefonów komórkowych, telefon prezesa był włączony. Odbierał telefony i mówił, jakby 

był sam w swoim biurze. Aby jeszcze bardziej zdenerwować trening, przeszedł do tylnego rogu sali i 

podczas szkolenia przeprowadził wywiad. Kilku uczestników było zauważalnie rozproszonych, ale 

większość wydawała się być w pełni uważna. Ewaluacja i ocena na ten dzień ujawniły jednak, że część 



szkolenia, która odbyła się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, była najmniej rozumiana przez 

pracowników. 

Pokazywanie pracownikom, co z tego mogą mieć (i inne pomysły motywacyjne) 

Jeśli chodzi o szkolenie, jedno pytanie wisi w pamięci każdego uczestnika szkolenia: co z tego będę 

miał? Skrócone WIIFM i wymawiane whiff ’em, to pytanie jest kluczem do każdego treningu. Jako lider 

organizacji możesz zmusić pracowników do pójścia na szkolenie. Ale zmuszenie ich do wyjścia sprawia, 

że są tam tylko fizycznie. Prawdziwe poparcie musi być emocjonalne. Twoim zadaniem jest pomóc 

uczestnikom znaleźć ich indywidualne WIIFM. Tworzenie tego połączenia między pracą a szkoleniem 

ma wpływ na to, jak bardzo są uważni i ile pamiętają. Spotkaj się z pracownikami przed szkoleniem, 

aby znaleźć i podkreślić ten związek. Poza tym, co to dla nich oznacza, Ty jesteś świetnym narzędziem 

motywacyjnym! Jeśli Twoi pracownicy mają z Tobą dobre relacje i Cię szanują oraz jeśli wiedzą, że to 

szkolenie jest dla Ciebie ważne, mogą być zmotywowani. Porozmawiaj z każdym pracownikiem 

indywidualnie o szkoleniu. Wyjaśnij, jakie znaczenie ma szkolenie dla siebie, dla przyszłości firmy i dla 

pracownika. Dotrzyj do każdego na poziomie emocjonalnym. Podziel się swoją radością! Podziel się 

swoją pasją! Jeśli grupa szkoleniowa jest zbyt duża, abyś mógł rozmawiać z każdą osobą, porozmawiaj 

z zespołami lub jakąkolwiek kombinacją ludzi, która ma sens. Jeden dyrektor operacyjny udał się do 

swoich pracowników i powiedział im, że wyjeżdżają na dzień wolny. Był naprawdę podekscytowany 

szkoleniem, jakie mieli mieć w zakresie obsługi klienta. Był  również pod wrażeniem trenera, osobiście 

go obserwował ze swoich treningów i wiedział, że będą się dobrze bawić i otrzymają cenne informacje. 

Dzień nieobecności przykuł ich uwagę, ale jego podekscytowanie naprawdę przekonało ich, że to 

ważny trening. Co sprawia, że stażysta jest wysoce zmotywowany? Jak mówię w rozdziale 8, mózg jest 

motywowany dwiema rzeczami: pragnieniem i potrzebą. Mózg jest wyczulony na informacje, które 

zaspokoją jego potrzeby lub pragnienia. Stażyści muszą albo odczuwać potrzebę uczenia się podczas 

szkolenia, albo muszą chcieć się uczyć. Sytuacje, które mogą wzbudzić zapotrzebowanie na 

uczestników, obejmują 

✓ Zdobycie nowej pozycji 

✓ Utrzymanie aktualnej pozycji 

✓ Rywalizacja z innymi członkami zespołu 

✓ Konkurowanie z innymi biznesami 

Mogą to być sytuacje, które mogą wywołać u uczestników chęć uczenia się 

✓ Chęć sprawienia ci przyjemności: Jeśli zbudowałeś dobre relacje ze swoimi pracownikami, jest 

bardziej prawdopodobne, że będą chcieli cię zadowolić. 

✓ Chęć większego uznania: jeśli zapewniasz pochwały i uznanie, wiedzą, że zdobycie nowych informacji 

dla firmy może prowadzić do większej liczby pochwał i uznania. 

✓ Chęć pokonania konkurencji: może to być konkurencja poza zawodami lub zdrowa konkurencja w 

ramach działu lub zespołu. 

✓ Chęć osiągnięcia celu: Mogą wiedzieć, że szkolenie może pomóc im osiągnąć cel zespołu w pracy. 

✓ Chęć spełnienia oczekiwań innych: ich lider zespołu, ty, ich członkowie drużyny 

✓ Chcą być szanowani za swoją wiedzę: kto nie chce czuć się mądry? 



Dale Carnegie powiedział, że najsłodszym dźwiękiem, jaki kiedykolwiek słyszał, było jego imię. Tylko z 

tego powodu upewnij się, że masz plakietki dla uczestników i trenera. Carnegie powiedział również, że 

jedynym tematem, o którym wszyscy lubili rozmawiać, był on sam. Zaspokój tę potrzebę, proponując 

zajęcia polegające na „poznawaniu się”. 

Zarządzanie Sticky Trainings 

Trening z myślą o mózgu jest dobrze zorganizowany i dobrze przećwiczony. Niezależnie od tego, czy 

zatrudniasz zewnętrznego trenera, czy też kogoś wewnętrznego, przygotowanie robi różnicę. 

Wybór treści 

Treść określa ilość czasu potrzebnego na szkolenie. Treningi typu „spryskaj i módl się”, w których 

uczestnicy otrzymują więcej informacji, niż ich mózg jest w stanie przetworzyć, i które są przesyłane w 

drodze do ich zastosowania, są antagonistyczne i nieskuteczne. Mózg potrzebuje czasu, aby połączyć 

nowe informacje z już przechowywanymi informacjami. Potrzeba czasu, aby powtórzyć te informacje. 

Treść szkolenia może zostać z góry określona na podstawie oceny potrzeb. Ta ocena może być 

nieformalna - na przykład możesz ustawić potrzeby szkoleniowe jako punkt programu dla swojego 

zespołu kierowniczego wyższego szczebla lub spotkań ze wszystkimi liderami zespołu. Możesz poprosić 

kierownictwo o stworzenie oceny potrzeb lub ankiety dla każdego pracownika do wypełnienia. Nie ma 

doskonałej oceny potrzeb, która byłaby odpowiednia dla każdej organizacji. Oto kilka ogólnych pytań, 

które możesz uwzględnić podczas oceny potrzeb: 

✓ W jakich obszarach jesteś zainteresowany dalszym szkoleniem? (Wymień potencjalne obszary 

poniżej pytania.) 

✓ Wybierz najbardziej dogodny dla siebie dzień i godzinę treningu. (Wymień określone dni i godziny). 

✓ Którą metodę treningu preferujesz? (Wypisz opcje, takie jak szkolenie online, szkolenie w miejscu 

pracy itp.) 

✓ Jaki jest temat numer jeden, z którego chciałbyś się uczyć? 

Wybór trenera 

Jeśli zatrudniasz zewnętrznego trenera, upewnij się, że trener, którego zatrudniasz, zna Twoje treści i 

rozumie potrzeby biznesowe. Ta klasyczna historia treningowa jest zawsze dobra do śmiechu, ale jest 

też źródłem do przemyśleń. Firma zatrudniła trenera do pracy z pracownikami w zakresie zarządzania 

czasem. Pracownicy chętni do rozpoczęcia przybyli na miejsce szkolenia. Nadszedł czas, aby rozpocząć 

sesję, ale trenera tam nie było. Dziesięć minut później . . . nadal nie ma trenera. Kiedy kierownik firmy 

zadzwonił do trenera, powiedział: „Och, czy to było w tym tygodniu? myślałem, że to będzie w 

następnym tygodniu." Poznaj swojego trenera. Trener, który rozumie mózg, może zmieniać swoją 

prezentację, aby sprostać potrzebom uczestników. Wywiad z trenerem i upewnij się, że otrzymujesz 

to, czego chcesz. Trenerka, która twierdzi, że może zaoferować szkolenie, które spełnia potrzeby każdej 

z inteligencji wielorakich, jak opisuję w rozdziale 7, powinna być w stanie przedstawić zarys tego, co 

może zrobić, aby zaspokoić te potrzeby. 

Oto kilka sugestii dotyczących wyboru trenera: 

✓ Poproś o poświadczenia. 

✓ Poproś o referencje. 



✓ Sprawdź trenerów w Internecie. 

✓ Przeprowadź wywiad z trenerem - najlepiej osobiście, ale przynajmniej przez telefon, i postaraj się 

zorientować się, jakim typem prezentera jest. 

✓ Poproś o kontury materiału. 

✓ Sprawdź, czy trener zapewnia kontynuację szkolenia w formie aktualizacji, coachingu lub 

nieformalnych spotkań. 

Wybór scenerii, tworzenie atmosfery 

Najbardziej efektywne szkolenia odbywają się poza siedzibą firmy. Gdy szkolenia odbywają się na 

miejscu, stażyści są rozdarci między koncentracją na nowych informacjach a pracą, którą muszą 

wykonać. Szkolenia na miejscu obejmują więcej przerw - stażyści często wracają z przerwami i 

obiadami, ponieważ starają się zakończyć pracę w tym czasie i odbywa się mniej szkoleń. Jeśli po prostu 

utkniesz w firmowej sali szkoleniowej, w której każdy z Twoich pracowników został już przeszkolony, 

zmień konfigurację tego pomieszczenia. Aby szkolenie wywarło wrażenie na mózgu i wzbudziło 

zainteresowanie i podekscytowanie uczestników, musisz natychmiast zwrócić ich uwagę nową 

atmosferą. Sprawdź pokój, aby upewnić się, że nic nie rozprasza. Jack, pracownik jednego z głównych 

producentów samochodów, opowiedział mi o szkoleniu w tym zakresie ,naprawdę nie mógł się 

doczekać. Zmusił całą swoją załogę roboczą do nauczenia się szybszego sposobu wykonywania pracy z 

mniejszą liczbą błędów. Kiedy rozpoczął się trening, tak samo jak głośna dmuchawa klimatyzatora. Co 

kilka minut uruchamiał się i prawie uniemożliwiał koncentrację. Jego współpracownicy uważali, że to 

totalna strata czasu i minęło kilka dni, zanim morale wróciło. Skutecznym sposobem na zmianę 

atmosfery w każdej sali szkoleniowej jest odtwarzanie muzyki. Badania zdecydowanie sugerują, że 

mózg reaguje na muzykę. Często gdy zaczynam treningi grają Beatlesi lub Beach Boys. Muzyka dodaje 

mi energii i stanowi tło do rozmowy, gdy przyjeżdżają stażyści. Często ludzie niechętnie rozpoczynają 

rozmowę w cichym pokoju. Podczas odtwarzania muzyki uczestnicy czują, że ich rozmowy są bardziej 

prywatne i nikt ich nie słyszy. Jeśli szkolenie zaczyna się później w ciągu dnia po pracy uczestników, 

zagraj uspokajającą muzykę. Jeśli aranżacja sali była zawsze w stylu teatralnym, a może stażyści zawsze 

siedzą przy stole konferencyjnym, możesz mimo wszystko zaprojektować inne formaty. Skontaktuj się 

ze swoim trenerem, aby zobaczyć, z czym jest mu wygodnie lub być może oferuje niektóre z 

następujących opcji: 

✓ Okrągłe stoły zwiększają prawdopodobieństwo interakcji między uczestnikami. Kiedy uczestnicy 

siedzą tylko w połowie stołu, mają wyraźny widok na trenera i materiały szkoleniowe. 

✓ Projekty w kształcie litery U zapewniają widoczność, jeśli uczestnicy nie siedzą po obu stronach 

stołów. 

✓ Ukośne ustawienia stołu zapewniają widoczność, interakcję i uczestnictwo. 

Wielu trenerów preferuje układy przy okrągłym stole, aby umożliwić uczestnictwo i ruch. Jeśli w pokoju 

nie ma okien, nastroje i postawy mogą się pogorszyć, ponieważ brakuje im poprawiających 

samopoczucie substancji chemicznych w mózgu, takich jak serotonina, na której uwalnianie wpływa 

światło słoneczne. Jeśli w sali szkoleniowej brakuje światła słonecznego, upewnij się, że szkolenie 

obejmuje krótkie „wycieczki drogowe” do obszarów z naturalnym oświetleniem. 

Organizowanie i przedstawianie informacji 



Aby przedstawić trening z myślą o mózgu, możesz rozważyć kilka podstawowych zasad mózgu. Mózgi 

najlepiej radzą sobie z informacjami, jeśli zostały podzielone na działające, zrozumiałe i łatwe do 

przechowywania fragmenty informacji. Jeśli chcesz, aby stażyści naprawdę uczestniczyli w nauce, musi 

być interesująca i angażująca. Nudne nie wchodzi w grę. Wraz z tymi potrzebami mózg potrzebuje 

sporadycznych przerw, pewnych przestojów na przetworzenie nowych informacji. I wreszcie mózgi 

lubią współpracować. Uczestnicy czerpią korzyści z doświadczeń innych osób, a praca w grupie obniża 

stres i poprawia pamięć. 

Mózgi lubią kawałki 

Psychologowie poznawczy czasami nie zgadzają się co do ilości informacji, które mózg może 

przechowywać w tym samym czasie. Naukowcy są przekonani, że ludzki mózg może zatrzymać pięć, 

sześć lub siedem bitów informacji tylko przez około 30 sekund. Mózg potrzebuje ciągłego 

zaangażowania w informacje, aby zachować je w pamięci roboczej. Najlepsi trenerzy rozumieją, jak 

działa pamięć i dzielą informacje na niezapomniane części. Mózg ludzki najlepiej pamięta to, co jest 

prezentowane jako pierwsze, a drugie najlepiej pamięta to, co jest prezentowane jako ostatnie. 

(Nazywa się to efektem prymatu-niedawności lub efektem szeregowej pozycji). Środek każdej sesji 

treningowej jest najmniej zapamiętaną sekcją. 

Dr David Sousa, autor kilku książek na temat mózgu, nazywa pierwszą część treningu, w której retencja 

jest wysoka, prime time 1. Drugi czas wysokiej retencji - informacja, którą słyszysz jako ostatnia - to 

prime time 2. Większość uważa, że zdolność skupienia się zależy od narodzin do 22 roku życia. Po tym 

czasie czas skupienia wynosi około 20 minut. Na początku odcinka szkoleniowego większość 

uczestników skupia się na trenerze, który jest zainteresowany nauką lub dowiedzeniem się, o co chodzi 

w tym szkoleniu. Gdy tym razem trener musi zainteresować uczestników czymś nowym lub 

emocjonalnym, a następnie rozpocząć nauczanie nowego pomysłu, umiejętności lub koncepcji. 

Ten główny czas na zapamiętanie może trwać nie dłużej niż 20 minut, a tak wielu trenerów zatrzymuje 

się na minutę lub dwie w punkcie ośmiu do dziesięciu minut, aby umożliwić uczestnikom zapisanie 

informacji, udostępnienie informacji innemu uczestnikowi lub porównanie notatek z kimś siedząc 

blisko. Szkolenie jest następnie wznawiane do 20 minut, podczas których można podzielić się czasem 

na praktykę, czas na refleksję lub porównanie pomysłów. Przestój daje mózgowi możliwość 

uporządkowania informacji i połączenia ich z podobnymi informacjami już przechowywanymi w celu 

późniejszego przetworzenia. W czasie największej oglądalności 2 mózg przetwarza te informacje. Ta 

metoda znacznie różni się od starego porzekadła szkoleniowego, które nie wymagało czasu na 

przetwarzanie: „Powiedz im, co zamierzasz im powiedzieć, powiedz im, a następnie powiedz im, co im 

powiedziałeś”. Mózg potrzebuje czasu na przetworzenie, jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy zachowali 

informacje. Prime time 2 może być przeglądem lub innym podejściem do informacji, które zostały 

przedstawione w czasie największej oglądalności 1. 

Na przykład podczas 40-minutowej sesji możesz zaplanować około 30 minut treningu i 10 minut na 

przetwarzanie. Jeśli szkolenie jest długotrwałe, wypełnij je segmentami tego rodzaju. Całodniowy 

trening, powiedzmy od 8 do 4, obejmowałby około 10 do 12 takich okresów treningowych. Mózgi nie 

zajmują się nudnymi rzeczami W erze cyfrowej, w której informacje podwajają się co dwa lata, każdy 

może znaleźć odpowiedzi na ważne pytania, wpisując kilka słów w Google, a ludzie spędzają około 

dwóch sekund w witrynie internetowej, zanim przejdą do następnego,  mózg przyzwyczaił się do 

szybkich, nowatorskich pokus. Szkolenia oferują nie mniej. W 1933 roku Hedwig von Restorff 

przeprowadziła eksperymenty pamięciowe, które koncentrowały się na nowościach. Dała grupom 

uczestników listy pozycji, które były podobne - z wyjątkiem jednej pojedynczej pozycji. Listy wyglądały 

mniej więcej tak: 



Ptak 

Pies 

Koń 

Kot 

Tygrys 

Makolągwa 

Krowa 

Owca 

Koza 

Lassie 

„Lassie” wyróżnia się tym, że jest inny, jest rzeczownikiem własnym na liście rzeczowników pospolitych. 

Uczestnicy częściej zapamiętali „Lassie” niż jakąkolwiek inną pozycję na liście. Celem tych 

eksperymentów i innych, które nastąpiły po nich, jest to, że ludzie pamiętają o nowościach - w tym 

przypadku o czymś innym niż rzeczy wokół nich. Reklamodawcy używają tej koncepcji, gdy próbują 

przekonać Cię do zapamiętania ich produktu ponad innych. Wadą jest to, że nowy lub zaskakujący 

element, choć bardzo zapadający w pamięć, sprawia, że jest mniej prawdopodobne, że zapamiętasz 

inne informacje z listy. Sztuczka polega na tym, aby nowy pomysł stał się wyzwalaczem dla innych 

informacji. Zmiany, które uatrakcyjniają szkolenia obejmują m.in. 

✓ Zmiana stanu: po pewnym czasie mózg zaczyna wędrować do myśli innych niż trening. Niektóre 

pomysły na ożywienie mózgu obejmują 

• Niech wszyscy stoją przez kilka minut w trakcie treningu. 

• Poproś wszystkich, aby wzięli głęboki oddech. 

• Trener i stażyści zmieniający pozycje w sali. 

• Trener zmienia ton lub głośność. 

• Poproszenie uczestników, aby wstali, znaleźli partnera i omawiali ostatnio omawiany temat przez 

dwie minuty. 

• Poproszenie uczestników, aby wstali i znaleźli w pomieszczeniu trzy osoby, których nie znają, 

przedstawili się i powiedzieli, dlaczego biorą udział w szkoleniu. 

✓ Zmiana prezentacji: Wykład działa przez krótki czas, ale obszary mózgu używane do nauki i 

rozumienia wykładu tracą energię. Zmieniając format treści, pozwalasz temu obszarowi mózgu 

odpocząć i odmłodzić się, aby w późniejszym czasie mógł znów działać sprawnie. Oto kilka sposobów 

zmiany prezentacji: 

• Wykorzystywanie zajęć w małych grupach w celu wzmocnienia informacji. 

• Pokazywanie klipów wideo 

• Proszenie o sugestie dotyczące połączenia nowej wiedzy z tym, co jest obecnie znane lub co jest 

wykonywane w pracy. 



• Poprosić uczestników o stworzenie pytań, o które inni mogą zapytać 

Informacja. 

✓ Zmiana zajęć: różni ludzie uczą się na różne sposoby. Różne działania w zależności od preferencji 

uczenia się według 

• Korzystanie z ćwiczeń praktycznych dla tych, którzy muszą uczyć się swoim ciałem. 

• Korzystanie z wizualizacji, aby pokazać uczniom, którzy potrzebują zobaczyć informacje. 

• Uczestnicy uczą się nawzajem informacji, które zostały przedstawione w formacie, który ich zdaniem 

jest najbardziej skuteczny. 

Mózg lubi przerwy 

Niektórzy przywódcy wzdrygają się, gdy słyszą, że mózg potrzebuje przerw. Uważają, że przerwy są 

tylko dla tych, którzy nie mają motywacji i nie dbają o sukces. Przypominam im historię Dale Carnegie 

o dwóch mężczyznach rąbiących drewno. Jeden odpoczywał tylko po to, by szybko zjeść, drugi robił 

częste przerwy. Pod koniec dnia człowiek, który nieustannie pracował, był zdumiony, widząc, że ten 

drugi mężczyzna porąbał więcej drewna niż on. Kiedy zapytał, jak to możliwe, odpoczywający 

mężczyzna zapytał: „Czy nie widziałeś, że kiedy odpoczywałem, ostrzyłem swój topór?” To wspaniała 

metafora dbania o mózg i pamięć. Przerwy są niezbędne, aby odpocząć i przygotować mózg do nauki. 

Mózg dorosłego człowieka może skupić się nie dłużej niż 20 minut. To, co się stanie, gdy minie te 20 

minut, może przekształcić Twój skuteczny trening w taki, który jest nie tylko nieefektywny, ale wręcz 

koszmar. Jeśli trener ma szczęście, przed upływem 20 minut, kiedy może stracić wszystkich 

uczestników na skutek rozmytego myślenia, ktoś na sesji rażąco mówi o potrzebie zmiany. Niektórzy 

trenerzy stosują zasadę 1-2-3. Jeśli jedna osoba wstanie, aby skorzystać z toalety, kontynuuj szkolenie. 

Kiedy druga osoba ma problemy z utrzymaniem otwartych oczu, może to być ciężka noc i trening może 

być kontynuowany. Ale jeśli wygląda na to, że trzecia osoba mentalnie opuściła szkolenie lub podążyła 

za osobą numer 1 do toalety, czas na przerwę. Przerwy mózgowe nie muszą być przerwami od treningu. 

Przerwy w mózgu mogą mieć związek z treścią. Rozważ format treningu, gdy rozmyty mózg pojawia 

się: 

✓ Jeśli jest to wykład, a uczestnicy nie wspinają się po sobie w desperackiej próbie ucieczki od 

szkolenia, przerwa może być merytoryczna. Na przykład trener może poprosić uczestników o 

poświęcenie kilku minut na zastanowienie się, gdzie w ich opisie stanowiska pracy ta treść będzie 

pasować. Mogłaby wtedy poprosić uczestników o podzielenie się swoimi przemyśleniami. 

✓ Jeśli jest krótko po obiedzie, a członkowie widowni mają zaszklone oczy, zmiana stanu może 

rozwiązać problem - może 30-sekundowy odcinek, podczas którego trener nadal dzieli się 

informacjami. 

✓ Jeśli trwa dyskusja w małej grupie i niektórzy uczestnicy są sfrustrowani rozmową lub z kimś z ich 

grupy, przekieruj rozmowę. 

Zmiany, takie jak te, raczej dodają, niż osłabiają treść szkolenia. Cele treningowe się nie zmieniają, a 

jeśli martwisz się stratą czasu, pamiętaj, że jeśli nie przyciągasz uwagi uczestników, nie zatrzymują oni 

informacji. Możesz włączyć przerwy mózgowe bezpośrednio do swojego planu treningowego. Oto kilka 

pomysłów na przerwy w mózgu, które zdziałają cuda: 

✓ Zagraj w Simon Says. Simon Says nie tylko sprawia radość, ale także budzi ludzi i podkreśla wagę 

słuchania - a wszystko to w zaledwie kilka minut. 



✓ Paruj i udostępniaj. Stażyści znajdują partnera (najlepiej nie jednego przy stole) i dzielą się tym, czego 

się do tej pory nauczyli. 

✓ Przegląd w grupach. Niech stażyści tworzą czteroosobowe grupy. Poproś każdą grupę, aby wymyśliła 

kilka kluczowych punktów, które zostały dotychczas omówione. 

✓ Uzyskaj grafikę. Niech pracownicy tworzą czteroosobowe grupy. Daj każdej grupie kawałek tablicy 

plakatowej i markery i poproś ich o stworzenie wizualizacji przedstawiającej główne punkty szkolenia. 

✓ Przeprowadź mini-pytania i odpowiedzi. Poinstruuj każdego uczestnika, aby szybko zadał pytanie 

dotyczące treści, a następnie poproś osobę znajdującą się obok niego o odpowiedź. 

✓ Połącz zawartość. Poproś uczestników, aby przedyskutowali w małych grupach jeden problem lub 

obawę dotyczącą informacji zawartych w szkoleniu w związku z ich pracą lub obecnym podejściem do 

tematu. 

Mózg lubi towarzystwo 

Niektóre badania sugerują, że praktykanci powinni być umieszczani w parach lub małych grupach 

zwiększa retencję materiału każdego uczestnika. Pary mogą zwiększyć retencję o około 6 procent, a 

grupy trzech lub czterech osób mogą podnieść ten odsetek nawet o 9 procent. Umieść uczestników w 

grupach składających się z innych osób niż te, które wybrali na początku szkolenia. Rozdzielanie 

przyjaciół i przyjaznych współpracowników zmniejsza ryzyko, że stażyści stracą koncentrację na 

zadaniu i zamiast tego nadrobią zaległości w osobistych rozmowach. Każde działanie grupowe, które 

obejmuje pracę z zawartością, zasila proces pamięci na dwa ważne sposoby: 

✓ Daje możliwość przećwiczenia informacji. Jeśli szkolenie jest przeznaczone dla nowych pracowników 

lub dotyczy nowych linii produktów lub koncepcji, ilość czasu prób musi być bardzo duża w porównaniu 

ze szkoleniem, które zapewnia pracownikom wiedzę o sprzedaży lub produktach. 

✓ Niezależnie od tego, czy uczestnicy tworzą relacje, czy nie, ich reakcje na innych uczestników 

powodują, że niektóre z tych informacji są oznaczane jako pamięć emocjonalna, najpotężniejszy 

system pamięci w mózgu. 

Przejście od informacji konkretnej do abstrakcyjnej 

Trenerzy często rozwijają swoje szkolenia zgodnie z własnym stylem uczenia się, ale lepiej jest im 

różnicować metody, aby ich szkolenia dotyczyły każdego rodzaju uczenia się. Chociaż istnieje wiele 

sposobów patrzenia na style uczenia się, mózg przechowuje informacje zarówno konkretnie, jak i 

abstrakcyjnie: 

✓ Konkretni uczniowie mają skłonność do skupiania się na bezpośredniej rzeczywistości i preferują 

przykłady z życia wzięte, wyraźne wskazówki i używanie pięciu zmysłów. Najlepiej uczą się, kiedy 

przechodzą od konkretu do abstrakcji w sekwencji krok po kroku. Cenią praktyczną wiedzę i starają się 

być precyzyjni i dokładni w swojej pracy. Mają tendencję do celowania w zapamiętywaniu faktów. 

✓ Osoby uczące się abstrakcyjnie potrafią swobodnie tworzyć teorie na temat tego, co słyszą i 

obserwują. Zwykle patrzą na ogólny obraz, aby uzyskać ogólne wrażenie tego, co się dzieje, i często 

przeskakują do koncepcyjnego zrozumienia materiału. Mogą być nieuważni podczas sesji, które 

zawierają głównie informacje oparte na faktach. 

Niektórzy uczniowie mogą uczyć się w dowolny sposób; niektóre wymagają konkretnego podejścia, 

aby następnie doprowadzić ich do abstrakcyjnych idei. Wiele szkoleń wykorzystuje wspólne strategie i 



pomysły, więc naturalnie abstrakcyjni uczniowie mają łatwiejszy czas. Uczniowie konkretni potrzebują 

pomostu od konkretu do abstrakcji. Aby zaspokoić potrzeby uczniów zarówno konkretnych, jak i 

abstrakcyjnych, wypróbuj następujące rozwiązania: 

✓ Rozpocznij szkolenie od pełnego obrazu. Na przykład, jeśli uczysz sprzedawców, jak sprzedawać 

nowy produkt, ogólny obraz może być taki, że poznanie trzech rzeczy, które ten produkt może zrobić, 

aby zmienić życie klientów. Osoby uczące się abstrakcyjnie potrzebują pełnego obrazu. 

✓ Podaj przykłady z życia. Pokaż klipy wideo, zdjęcia lub wykresy wraz z historiami o tym, jak ten 

produkt zmienił życie. Konkretni uczniowie dobrze odnoszą się do tego etapu. 

✓ Korzystaj z ćwiczeń praktycznych. Umożliwić uczestnikom pracę z produktem, aby zobaczyć, jak 

działa i jak może wpłynąć na innych. Konkretnym uczącym się szczególnie podoba się fizyczny kontakt 

z produktem; abstrakcyjni uczniowie mogą więcej mówić i wyrzucać pomysły na temat produktu. 

✓ Krok po kroku pokaż uczestnikom, jak działa produkt i jakie są korzyści. Niech pracują w grupach lub 

parach, aby przećwiczyć sposoby udostępniania tych informacji klientom. Abstrakcje i konkretne osoby 

uczą się razem, tworząc wielkie pomysły i kroki w celu sprzedaży produktu. 

Abstrakcyjne i konkretne osoby uczące się tworzą świetne zespoły. Obejmują zarówno pomysły, jak i 

fakty, a podczas wspólnej pracy wypełniają wszelkie luki. 

Tworzenie wspomnień, które się trzymają 

Zanim zacznie proces zapamiętywania, mózg najpierw filtruje przychodzące informacje pod kątem 

treści emocjonalnych. Jeśli zaczynasz szkolenie od dotarcia do uczestników na poziomie 

emocjonalnym, położysz fundament, który sprawi, że zapamiętywanie ważnych informacji będzie 

łatwiejsze i skuteczniejsze. Opowiadanie historii jest jednym z najlepszych sposobów emocjonalnego 

łączenia się z uczestnikami. Historia często pomaga słuchaczowi nawiązać kontakt z trenerem. Czasami 

opowiadam historię o tym, jak zainteresowałem się dowiedzieć się więcej o mózgu. Brałem udział w 

szkoleniu, które obejmowało aplikacje badawcze mózgu do nauczania moich zajęć na uniwersytecie. 

Byłem tak zafascynowany, że nieustannie próbowałem „wybrać mózg” trenera. Pod koniec tygodnia 

zapytał, czy chciałbym zostać przeszkolony więc przedstawi swoje treningi. Natychmiast mu 

odmówiłem, ponieważ obawiałem się podróżowania z nieznajomymi, regularnego opuszczania rodziny 

i ogólnych zmian. Wróciłem do domu pod koniec tygodnia treningu zdenerwowany sobą i swoimi 

lękami. Nadąsałam się tak bardzo, że mój mąż błagał mnie, żebym wyszedł! Moja historia odnosi się 

do wielu ludzi na poziomie emocjonalnym. Myślą o swoich lękach, zmianach, które chcą wprowadzić, 

a nawet o swoich bliskich w domu. Śmieją się z zakończenia, a humor uwalnia w mózgu poprawiające 

samopoczucie substancje chemiczne, które ułatwiają naukę. Przez dziesięciolecia naukowcy wierzyli, 

że informacje są przechowywane w jednym obszarze mózgu, a zatem sposób, w jaki się uczysz lub 

trenujesz, nie wydaje się mieć znaczenia. Aktualne badania pokazują, że pamięć jest przechowywana 

w wielu obszarach mózgu i że wykorzystanie większej ilości systemów pamięci lub ścieżek w treningu 

umożliwia mózgowi przechowywanie większej ilości wspomnień długoterminowych. Jeśli chcesz, aby 

Twoje treningi naprawdę się trzymały, chcesz, aby Twój trener miał dostęp do wielu systemów pamięci. 

Istnieją dwa rodzaje pamięci: 

✓ Wspomnienia deklaratywne to te, o których możesz mówić. Jesteś świadomy tych wspomnień. 

Przykładem jest „Moja firma zatrudnia 50 pracowników”. To jest fakt i możesz powiedzieć o tym innym. 

✓ Pamięć nie deklaratywna składa się z tych wspomnień, których nie ma w naszej świadomej 

świadomości. Ta kategoria obejmuje czynności, które wykonujesz prawie automatycznie, na przykład 



jazdę na rowerze i prowadzenie samochodu. Deklaratywne i nie deklaratywne systemy pamięci można 

podzielić na kilka bardziej charakterystycznych systemów pamięci, z których każdy ma unikalne cechy 

i może być skutecznie używany w szkoleniach: 

✓ Pamięć semantyczna jest oparta na faktach i pojęciach. Cały tekst podręcznika szkoleniowego, 

wykłady na szkoleniu oraz wszelkie informacje audio lub wideo są uważane za semantyczne. Innymi 

słowy - wszystkie słowa! Informacje semantyczne to najtrudniejszy do nauczenia się mózg. Wymaga 

dużej motywacji i musi przejść przez kilka systemów pamięci tymczasowej, zanim będzie można ją 

przechowywać w pamięci długotrwałej. 

✓ Pamięć epizodyczna dotyczy wydarzeń, miejsc i ludzi. Badanie pokazuje, że jeśli nauczysz się czegoś 

w samolocie, lepiej zapamiętasz to, gdy jesteś w samolocie. Jeśli nauczysz się czegoś pod wodą, lepiej 

zapamiętasz to pod wodą. Pamięć epizodyczna czasami zależy od lokalizacji. Im bardziej wyjątkowe 

jest otoczenie, tym bardziej zapada w pamięć. Przenoszenie informacji z jednej lokalizacji do drugiej 

jest łatwiejsze, jeśli lokalizacje są podobne. Jeśli Twoi pracownicy szkolą umiejętności techniczne, 

których będą używać w określonej lokalizacji, poproś ich, aby przećwiczyli te umiejętności w miejscu, 

w którym będą z nich korzystać. Szkoły medyczne nie szkolą technik chirurgicznych w salach lekcyjnych; 

szkolą przyszłych chirurgów na sali operacyjnej. 

✓ Pamięć emocjonalna to bardzo silny system pamięci. Jeśli uczysz się czegoś w sposób emocjonalny, 

twój mózg - który zawsze filtruje napływające informacje pod kątem emocji - zaznacza pamięć i wzywa 

wiele różnych obszarów mózgu do zapamiętania informacji. Pamięć emocjonalna może być 

najpotężniejszym sposobem na utrwalenie treningu. Jeśli Twoi uczestnicy uważają, że szkolenie coś 

zmieni, jest bardziej prawdopodobne, że je zapamiętają. Jeśli jasno ustaliłeś, co jest w środku to dla 

nich, są bardziej skłonni do zapamiętania. Twój trening musi wzbudzać emocje, pasję i motywację. 

Ustanawiasz te emocje poprzez otoczenie, pasję trenera i modelowanie, które zapewniasz liderowi. 

✓ Pamięć zabiegowa jest czasami nazywana pamięcią mięśniową. Obejmuje ruch i procesy. Jest to 

nauka umiejętności i jest niezbędna w przypadku szkoleń, podczas których uczestnicy muszą nauczyć 

się obsługi lub naprawy produktu lub obsługi programu. Pamięć proceduralna może stanowić dużą 

część każdego szkolenia technicznego. Podobnie jak lokalizacja jest ważna, tak samo ważne jest 

nauczenie się procedur w prawidłowej lokalizacji. Ten system pamięci może być również powiązany z 

lokalizacją. Kiedy uczestnicy uczą się obsługi programu komputerowego, praktyka fizyczna umieszcza 

znaczną część pamięci o używaniu programu w pamięci proceduralnej. 

✓ Uwarunkowaną pamięć odpowiedzi czasami najlepiej tłumaczyć antonimami. Mówię gorąco, a ty 

automatycznie odpowiadasz zimno. Pamięć warunkowa odpowiedzi jest często używana do 

przechowywania informacji, które są trudne do zapamiętania. Fiszki pomagają kursantom w nauce 

słownictwa poprzez warunkową pamięć odpowiedzi, podobnie jak pamięci typu put ,informacje do 

muzyki lub tworzenie rymów. 

Szkolenia Sticky Notes wykorzystują większość tych systemów pamięci. Im więcej miejsc w mózgu jest 

przechowywanych w pamięci, tym łatwiej jest je odzyskać. 

Nie za dużo gorącego powietrza 

Pomagałem trenerowi przygotować prezentację dla niektórych dystrybutorów ogrzewania i 

chłodzenia. Po zapoznaniu się z funkcjami i zaletami tego nowego pieca powiedział, że piec miał 

dwubiegową dmuchawę, która zapewniała większy komfort. Powiedziałem mu, że musi pomóc swoim 

stażystom w przekonaniu klientów, że to stwierdzenie jest prawdziwe, więc poprosiłem go, aby mnie 

przekonał. Pomyślał chwilę, a potem powiedział, żebym trzymał rękę około czterech cali przed ustami. 



Następnie powiedział mi, żebym dmuchnął w rękę, jakbym zdmuchiwał świecę. Następnie poprosił 

mnie, żebym szeroko otworzył usta i po prostu oddychał ręką. Zapytał: „Który jest cieplejszy?” 

Powiedziałem mu, że wolniej poruszające się powietrze jest cieplejsze. Kiedy wskazał, że temperatura 

powietrza była taka sama, niezależnie od tego, czy dmuchałem mocno, czy delikatnie wydychałem, 

zrozumiałem korzyści płynące z dwustopniowej dmuchawy pieca. Uczył stażystów. Skorzystaj z tego 

przykładu, wyjaśniając tę funkcję i korzyści. To doświadczenie było bardziej zapadające w pamięć, 

ponieważ kazał mi uczestniczyć i wywołał emocjonalną reakcję, ponieważ „poczułam się” lepiej z 

ciepłym powietrzem na mojej dłoni. 

Przenieś lub strać: jak ruch wspomaga naukę 

W ostatnich latach oszałamiająca liczba badań wykazała przekonująco, że ruch pomaga w uczeniu się. 

Na przykład w szkołach aktywność fizyczna doprowadziła do poprawy ocen i wyników testów, nie 

wspominając o czytaniu. Promowanie ruchu podczas treningów zajmuje niewiele czasu i zapewnia 

mózgom pracowników więcej tlenu i lepszy przepływ krwi w całym organizmie. Promuje uwalnianie 

substancji chemicznych w mózgu, które zwiększają motywację. A także ruch pomaga obudzić 

pracowników pozbawionych snu! Oto kilka pomysłów na ruch roboczy podczas sesji treningowych: 

✓ Na początku szkolenia poproś uczestników, aby wstali i znaleźli kogoś, kogo dobrze nie znają. Daj im 

kilka minut na przedstawienie się i znalezienie trzech wspólnych cech. 

✓ Poproś uczestników, aby chodzili po sali i umówili się na trzy spotkania z trzema różnymi osobami w 

wyznaczonych przez Ciebie terminach. (Na przykład, poproś ich, aby umówili się na spotkanie o 

godzinie 10:00, 13:00 i 15:00). Kiedy nadejdą takie godziny, uczestnicy udają się na swoje spotkania i 

omawiają wszelkie sugerowane przez Ciebie aspekty szkolenia. 

✓ Poinstruuj uczestników, aby wstali, gdy odpowiedzą twierdząco na pytanie. 

✓ Kiedy zabiegasz o opinie lub zgodę, wyślij uczestników na jedną stronę sali, jeśli się zgadzają, a drugą, 

jeśli się nie zgadzają. 

✓ Jeśli pogoda na to pozwala, poproś uczestników o spacer z partnerem i omówienie punktów ze 

szkolenia. 

✓ Daj uczestnikom czas na fizyczne zademonstrowanie tego, czego się nauczyli. Na przykład 

odgrywanie roli w promocji lub naprawianie maszyny. 

✓ Powiedz uczestnikom, że ostatnia osoba przy ich stole, która wstaje, musi odpowiedzieć na pytanie, 

które umieściłeś na slajdzie lub flipcharcie. 

Wykonywanie ruchów: pamięć proceduralna 

Pamięć proceduralna jest tworzona przez wielokrotne wykonywanie ruchów. Procedury pomagają 

zwolnić pamięć roboczą - proces przechowywania tymczasowego, z którego wszyscy korzystają stale. 

Pamięć robocza jest jednak krucha i niewielka - może pomieścić tylko około siedmiu bitów informacji. 

Gdy twoi pracownicy są szkoleni, przechowują informacje w pamięci roboczej, a jeśli ich mózgi mogą 

powiązać te informacje z czymś, co już znają, mają większe szanse na przetworzenie tych informacji w 

pamięć długotrwałą. Pamiętaj, że pamięć proceduralna jest jak pamięć mięśniowa. Po tym, jak 

informacja zostanie zapisana w obszarze motorycznym Twojego mózgu, nie musisz już więcej o tym 

świadomie myśleć. Ponieważ nie musisz się na tym skupiać, nie zajmuje miejsca w pamięci roboczej. 

Na przykład w handlu detalicznym w biznesie odzieżowym, nowe towary są obsługiwane w sposób 

proceduralny: 



1. Gdy tylko firma kurierska zdejmie paczki z odzieżą, listy przewozowe są usuwane, a towar na listach 

przewozowych jest porównywany z zamówieniami towarów. 

2. Jeżeli list przewozowy jest zgodny z zamówieniem, towar wyjmuje się z pudełek i zawiesza na 

odpowiednich wieszakach. 

3. Etykiety sprzedażowe są drukowane i umieszczane na każdej odzieży. 

4. Ubrania, które należy wyparzać na parze, wieszamy w pomieszczeniu do gotowania na parze. 

5. Po zakończeniu gotowania na parze, ubrania są sprawdzane przez komputer z datą przyjazdu i datą, 

dla której są wyświetlan i klienci. 

6. Odzież jest następnie umieszczana na podłodze sprzedaży w odpowiednim miejscu. 

Ta procedura staje się drugą naturą zespołu ds. sprzedaży. Jeśli Helen otrzymuje paczki, a jeden ze 

sprzedawców wraca, aby zadać jej pytanie dotyczące rozmiarów w zamówieniu, które jeszcze nie 

dotarło, Helen może odpowiedzieć na to pytanie, kontynuując pracę. Nie musi świadomie zajmować 

się każdym krokiem zabiegu, ponieważ stał się on dla niej drugą naturą. Procedury pozwalają 

zaoszczędzić czas i pieniądze. Niektórzy menedżerowie proszą stażystów o zwrócenie uwagi na aspekty 

szkolenia, w których można ustalić procedury. Pracownicy łatwiej zapamiętują tworzone przez siebie 

procedury, a procedury umożliwiają aby pracownicy byli bardziej otwarci na informacje, których się 

uczą. 

Podkreślanie znaczenia ćwiczeń Byłbyś niedbałym jako lider, gdybyś nie rozumiał wartości ćwiczeń dla 

swoich uczniów i wszystkich pracowników. Według badań dr Johna Mediny, autora Brain Rules, 

ćwiczenia aerobowe mogą dosłownie zmniejszyć ryzyko choroby Alzheimera o 50 procent. Badania 

pokazują, że jeśli zrobisz 20-minutowy spacer każdego dnia zmniejsza ryzyko udaru o 50 procent. To 

tylko kilka korzyści zdrowotnych. Niektóre badania pokazują, że ciągła integracja tlenu z mózgiem 

wspomaga proces zapalny. Oto kilka opcji ćwiczeń, które pomogą trenować drążek: 

✓ Zamiast siedzieć na krzesłach, poproś uczestników, którzy są zainteresowani i potrafią chodzić na 

bieżni podczas szkolenia. 

✓ Zapewnij przynajmniej 20-minutowe przerwy na ćwiczenia rano i po południu. 

✓ Przeprowadź część szkolenia na torze spacerowym lub na zewnątrz, gdzie trener i uczestnicy mogą 

przejść od jednej do dwóch mil na godzinę. 

✓ Nie przekraczaj godzin szkolenia, aby uczestnicy mieli czas na ćwiczenia i dobry sen. 

Ćwiczenia uwalniają stres. Szkolenia mogą być dla niektórych pracowników stresujące. Jeśli stres nie 

ustępuje, hormony stresu gromadzą się w mózgu i ciele, utrudniając skupienie i uwagę. 

Przedstawianie historii za pomocą zdjęć 

Jeśli poproszę cię o wyobrażenie sobie wieży Eiffla, co się stanie? Wyskakuje prosto w twoją myśl; czy 

widziałeś to w Paryżu, czy na zdjęciu, wizja jest przechowywana w twoim mózgu. Korzystanie z 

wizualizacji może mieć wpływ na to, co pamiętają uczestnicy. Płat potyliczny przechowuje informacje 

wizualne i jest przyciągany do pewnych rodzajów informacji. To, co widzisz, jest czasami tym, co 

otrzymujesz - jeśli chodzi o zrozumienie informacji. Mózg 

✓ Zwraca uwagę na zdjęcia 



✓ Przyciąga się do koloru 

✓ Zauważa różne rozmiary 

✓ Reaguje na ruch 

Tak, obraz jest wart tysiąca słów. Prawdopodobnie pamiętasz tylko 10 procent informacji, które 

słyszysz trzy dni po fakcie, ale jeśli zobaczysz zdjęcie, procent informacji, które pamiętasz, wzrasta do 

65! Korzystanie z wizualizacji w szkoleniach w dużym stopniu przyczynia się do upewnienia się, że 

pracownicy „zrozumieją”. Wypróbuj następujące wskazówki dotyczące dodawania wizualizacji do 

treningu: 

✓ Spójrz na prezentacje PowerPoint, których obecnie używasz i  powtórz je, używając więcej 

nieruchomych obrazów i animacji. 

✓ Poszukaj możliwości dodania wizualizacji do podręcznika szkoleniowego. Myśl o dodawaniu koloru, 

jeśli pozwala na to budżet. 

✓ Wypełnij mózgi uczestników za pomocą zdjęć. Przed szkoleniem umieść zdjęcia związane ze 

szkoleniem w biurze lub miejscu pracy. Wypełnij ich oczy i mózgi pod kątem nowych informacji lub 

produktów. Kiedy wchodzą na trening i widzą te same wizualizacje, mogą trochę się zrelaksować, 

ponieważ czują się z nim trochę zaznajomieni. To celowe torowanie może również obudzić kilka 

przechowywanych wspomnień związanych z produktem, procesem lub pomysłem. 

Angażować! Angażować! Angażować! 

Trener przedstawił informacje, a uczestnicy wydają się rozumieć. Czas zaangażować ich w próby 

materiału. Niektóre badania sugerują, że dana osoba potrzebuje 24 do 28 spotkań z nowym 

materiałem, aby przenieść go do pamięci długotrwałej. Jeśli trener używał różnych systemów pamięci, 

aby pomóc uczestnikom zrozumieć nową naukę, może być potrzebnych mniej prób. Aby uczestnicy 

szkolenia odnieśli największe korzyści, muszą przećwiczyć ten materiał w środowisku, które jest co 

najmniej podobne do tego, w którym będą wykorzystywać informacje. Nadszedł czas, aby zebrać 

wiedzę uczestników i przeprowadzić szczegółową próbę. Rozbudowana próba wykracza poza zwykłe 

powtarzanie informacji i angażuje uczestników w pewnego rodzaju interakcję z materiałem. W ciągu 

dnia przeglądaj nowo poznane pojęcia lub umiejętności. Pod koniec dnia szkolenia powtórz ponownie. 

Ta recenzja może przybrać formę gry. Według Boba Pike'a, profesjonalnego konsultanta ds. Szkoleń, 

„Nauka jest wprost proporcjonalna do ilości przyjemności”. Spraw, aby fajnie się przykleiło! 

Praktyka czyni trwałym 

Jeśli chodzi o lepkie treningi, praktyka jest klejem. Stare powiedzenie, że praktyka czyni mistrza, zostało 

zaktualizowane w celu odzwierciedlenia aktualnej wiedzy o działaniu mózgu. Praktyka może uczynić 

mistrza tylko wtedy, gdy uczestnicy naprawdę rozumieją, co powinni przechowywać w swoich 

wspomnieniach - to znaczy, że doskonała praktyka czyni mistrza. Jedną z największych pułapek w 

nauczaniu i szkoleniu jest brak sprawdzenia, czy uczestnicy naprawdę mają informacje prosto w głowie. 

Kiedy już wiesz, że to mają, muszą to przećwiczyć. Możesz się zastanawiać, ile praktyki wystarczy. W 

swojej książce Outliers Malcolm Gladwell stawia hipotezę, że ekspert musi ćwiczyć około 10 000 

godzin, aby być w czymś naprawdę świetnym. Oczywiście jednorazowe szkolenie nie wystarczy, aby 

stworzyć ekspertów. Twoi pracownicy potrzebują praktyki, aby wszelkie informacje stały się dla nich 

drugą naturą. 

Spróbuj zastosować następujące strategie prób w dowolnej sesji treningowej: 



✓ Połącz uczniów w pary i poproś ich, aby uczyli się nawzajem. 

✓ Poproś wolontariuszy o przedstawienie informacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku szkoleń 

sprzedażowych, podczas których stażyści uczą się nowych propozycji sprzedaży. Boisko powinno 

brzmieć naturalnie i szczerze, co dzieje się poprzez praktykę. 

✓ Graj w gry z informacjami. (Jeopardy jest ulubionym.) 

✓ Poproś uczestników o napisanie o szkoleniu. 

✓ Poproś uczestników o narysowanie zdjęć szkolenia. 

✓ Poproś uczestników, aby podzielili się z innymi, jak te informacje szkoleniowe zmienią ich pracę. 

✓ Zaproponuj szkolenie w miejscu pracy 

Opinia: Znacząca inna pamięć 

Mózg uwielbia wiedzieć, jak to robi. Ciągła informacja zwrotna podczas szkolenia jest ważna, aby 

uczestnicy mogli skupić się na mapie drogowej. Muszą pomyśleć o tym, dokąd zmierzają i jak się tam 

dostają. Krótkie konferencje i rozmowy pozwalają uczestnikom na zadawanie pytań, których mogliby 

nie zadawać przed grupą. Nauka i informacje zwrotne są amunicją do trafienia w cele (cele). Celem 

praktyki są próby i powtórki. 

Miejsce, w którym uczestnicy mogą umieszczać samoprzylepne notatki z pytaniami i komentarzami, 

zapewnia trenerowi informację zwrotną od uczestników. Niektórzy trenerzy kładą duży kawałek 

papieru na ścianie, prosząc o uwagi. Uczestnicy piszą te notatki anonimowo, a trener czyta je przez cały 

dzień i omawia ich treść. Większość szkoleń zapewnia uczestnikom czas na zakończenie szkolenia, aby 

w jakiś sposób zademonstrować swoją wiedzę - demonstracje lub odgrywanie ról, np. przykład. Po 

takim ćwiczeniu, pisemna ocena trenera może zawierać sugestie dotyczące ulepszeń i pozytywnego 

wzmocnienia ich wysiłków. Ocena ich pracy może być tak prosta, jak: 

Wykonałeś świetną robotę w. . . . 

Twoja technika mogłaby zostać ulepszona przez. . . . 

Podobało mi się mieć cię na treningu, ponieważ. . . . 

Niektóre szkolenia mają pisemne oceny, które zadają uczestnikom szczegółowe pytania dotyczące 

szkolenia. W innych szkoleniach uczestnicy piszą artykuły opisujące strategie lub techniki szkoleniowe 

w odniesieniu do ich pracy. Pisemne oceny są w porządku, ale aktywne angażowanie uczestników w 

formatach, które pokazują, czego się nauczyli, jest zwykle bardziej zabawne i umożliwia kolejną próbę 

obserwatorom. Kiedy uczestnicy opuszczają szkolenie z pozytywnym akcentem, ich mózgi są bardziej 

skłonne do zatrzymania informacji i będą szczęśliwsi, gdy wrócą na więcej szkoleń. Oceny na koniec 

dnia są cenne dla Ciebie jako lidera i mogą pomóc trenerowi podczas kilkudniowego szkolenia. Jeśli 

jednak szkolenie trwa tylko jeden dzień, a obserwacja następuje w późniejszym terminie, spróbuj 

poprosić pracowników o ocenę szkolenia w ciągu dnia, tak aby trener zorientował się, czego uczestnicy 

szkolenia nie rozumieją lub nie lubią. Często rozdaję karty katalogowe w formacie 3-2-1: 

Opisz trzy rzeczy, których się nauczyłeś. 

Napisz dwa pytania, które masz. 

Podziel się jednym pomysłem lub strategią, z której możesz skorzystać natychmiast. 



Na odwrocie karty uczestnicy zapisują sugestie dotyczące szkolenia. Trener ma czas na powtórzenie 

lub wprowadzenie zmian na drugą połowę dnia 



Zmiana umysłów: trening poprzez przeprojektowanie mózgu 

Masz okazję zmienić zdanie, a nawet zmienić mózg. 

Mówiliśmy o neuroplastyczności, zdolności mózgu do zmiany poprzez doświadczenie. Jako rzeźbiarz 

kształtowałbyś swój materiał lub odłupał go, aby przekształcić go w piękną lub użyteczną całość. Jako 

lider możesz kształtować mózgi nowych pracowników poprzez nauczanie i szkolenia, aby mogli oni 

odmienić Twoją organizację. Kiedy rzeźbiarz odkrywa, że jego dzieło wymaga zmian, czy odrzuca je i 

zaczyna od nowa? Nie, dodaje więcej gliny i przetwarza ją lub dłutuje część kamienia, aby stworzyć 

arcydzieło. W podobny sposób możesz przeprojektować mózgi pracowników, którzy wykonywali 

pracę, ale nie nadążali za zmianami w firmie. 

Szkolenie umysłów, aby nauczyło się umiejętności, których potrzebuje Twoja organizacja, jest 

niezbędne, aby rozwijać organizację. Rozwój i zmiana mózgu oznacza wzrost i zmianę organizacji. 

Niezależnie od tego, czy projektujesz mózgi nowych pracowników, którzy muszą zrozumieć cel Twojej 

firmy i nauczyć się umiejętności, aby przyczynić się do jej rozwoju, czy też przekwalifikować tych 

weteranów, którzy pomogli uczynić firmę taką, jaka jest dzisiaj, ale muszą udoskonalić swoje 

umiejętności lub nauczyć się nowych , musisz poprowadzić ich do swojego sposobu myślenia. W tym 

rozdziale dowiesz się, w jaki sposób mózgi uczą się i zmieniają, jak pomóc przekształcić i przedefiniować 

mózgi weteranów oraz jak doprowadzić ich obu do miejsc, w których nie byli wcześniej. 

Projektowanie mózgów: szkolenie nowych pracowników 

Przez lata pedagodzy uważali, że mózg jest naczyniem, które można wypełnić informacjami. Dziś 

neuronauka wie, że mózg jest plastyczny - że zmienia się poprzez swoje doświadczenia. Mózg może 

kwitnąć lub rozwijać nowe połączenia, a także przycinać, pozwalając, aby nieużywane już połączenia 

uschły i umarły. Kiedy masz nowych pracowników z niewielką wcześniejszą wiedzą o swojej firmie, 

możesz zaprojektować ich mózgi i uczynić z nich świetnych pracowników. Nawet mózgi, które są nowe 

w Twojej firmie i nie zostały przeszkolone w zakresie określonych zadań, nie są pustymi planszami. 

Każdy ma własną wiedzę i doświadczenie. Niemniej jednak masz możliwość tworzenia sieci w tych 

mózgach, które zapewniają połączenia z Twoim biznesem i umiejętnościami, których potrzebują ci 

ludzie. Możesz zaprojektować mózg dla swojej firmy. Wyobraź sobie, że potrzebujesz drogi z domu do 

siedziby firmy. Kupiłeś nowy dom w okolicy, która nigdy wcześniej nie była połączona z ruchliwym 

centrum Twojego miasta. Korzystając z map i satelitów, określasz najlepszy sposób wytyczenia ścieżki. 

Podążając ścieżką, możesz napotkać kilka fizycznych ograniczeń, na przykład koryto rzeki lub niewielki 

górzysty obszar, który nie został pokazany na zdjęciach satelitarnych. Udoskonalasz mapę i 

wprowadzasz odpowiednie poprawki, aby wyeliminować potrzebę dodatkowej pracy lub 

dodatkowego czasu, aby dotrzeć do celu. Kiedy wypróbowujesz nową ścieżkę, Twój samochód nie 

może nawet przez nią przejść, ale kiedy idziesz ścieżką i zaczynasz usuwać krzaki i skały, w końcu masz 

ślad. Możesz teraz wrócić z domu do pracy. Ale masz tylko ścieżkę i potrzebujesz ulicy. Gdy korzystasz 

z tej ścieżki i usuwasz więcej przeszkód, staje się ona gładsza i szersza, a wkrótce Twój samochód może 

jechać drogą. Położysz beton, aby ułatwić sobie podróż i zaoszczędzić trochę czasu na dotarcie do biura. 

W miarę jak coraz więcej innych pojazdów zaczyna korzystać z Twojej ulicy, może się okazać, że trzeba 

ją poszerzyć i być może przekształcić ją w autostradę, aby ludzie mogli podróżować jeszcze szybciej, a 

znacznie więcej osób mogło korzystać ze ścieżki. Z pewnością budowa tej drogi była procesem, ale 

ponieważ na drodze było kilka przeszkód, projekt był łatwiejszy. Nowo przybyli do Twojej firmy mają 

mniej przeszkód, ponieważ są przeszkoleni, a sieci są budowane w ich mózgach. Gdy po raz pierwszy 

otrzymują informacje treningowe, ich droga od otrzymania ich do przechowywania w mózgach może 

być trochę powolna - w końcu wytyczają nowe szlaki w swoich mózgach. Gdy ćwiczą umiejętności i 

koncepcje, ścieżka staje się ulicą. Dzięki zastosowaniu nowej nauki sieć staje się jeszcze silniejsza i 



szybsza, podobnie jak ulica stała się autostradą. Ci nowi pracownicy, którzy mają wyraźną ścieżkę, nie 

mylą starej nauki z nową nauką. Nie zadają pytań ani nie komentują, np. „Czy nie byłoby łatwiej zrobić 

to w stary sposób?” 

W moim dziale stwierdziliśmy, że zastosowanie takiej metody trwa dłużej ”. 

„Nie wiem, jak to cokolwiek zmieni”. 

Te stwierdzenia i pytania wynikają w pełni z wcześniejszej wiedzy przez zakorzenione nawyki robienia 

rzeczy w określony sposób. Ponieważ te mózgi prawdopodobnie nie mają wcześniejszej wiedzy na 

temat starych umiejętności lub strategii, rzadziej będą kwestionować naukę 

Tworzenie nowych miejsc w mózgu 

Większość szkoleń próbuje odwołać się do twojego systemu pamięci semantycznej. Trener udziela 

informacji i oczekuje, że będą się one trzymać. Jednak system pamięci semantycznej jest najtrudniejszy 

w użyciu dla mózgu. Edukacja od lat przyjmuje podejście semantyczne - przeczytaj tekst, przedyskutuj 

go, a następnie sprawdź, czy uczniowie go pamiętają. Ponieważ tak wielu uczniów nauczyło się 

zapamiętywać materiał do testu, system wydawał się działać. Ale ten proces przygotowuje uczestników 

do testów, które mają miejsce bezpośrednio po „lekcjach”. Nie obejmuje pamięci długotrwałej. Pamięć 

robocza przechowuje informacje wystarczająco długo, aby wykonać test, a następnie informacja jest 

zwykle zapomniana. Szkolenia biznesowe czy korporacyjne muszą być zaprojektowane inaczej. Jak 

pokazuje Rozdział 18, im więcej emocji wiąże się z nauką, tym łatwiej zapamiętujesz informacje. Ludzie 

lepiej zapamiętują informacje, gdy są powiązane z emocjami. Model treningu tych nowych mózgów 

obejmowałby odpowiedzi na następujące pytania: 

✓ Co? Wyjaśnij dokładnie, czego nauczą się nowi pracownicy. Ale dodaj emocjonalny akcent. „Dzisiaj 

dowiesz się, jak korzystać z nowego widżetu”, załatwia swoje zadanie, ale takie podejście dodaje 

emocji: „Dzisiaj wybierasz się w podróż do odległych krajów, aby znaleźć sekret ułatwiania życia swoim 

klientom i zarabiać większe prowizje ”. (Pracownicy wciąż dowiadują się o widżecie, ale z egzotycznym 

obróceniem obejmującym japońskie pochodzenie widżetu). 

✓ Dlaczego? Poinformuj ich o celu tego szkolenia w związku z tym, co zrobią dla firmy i jej wizji. To 

świetny czas, aby zachęcić dyrektora generalnego do dramatycznego podzielenia się swoją wizją za 

pomocą wizualizacji i mówienia z pasją, którą czuje do firmy. 

✓ Jak? Powiedz uczestnikom, że wezmą udział w szkoleniu, aby zaszczepić trwałe przekonania i nawyki, 

aby ułatwić im pracę i wnieść większy wkład w firmę. Zacznij od prawdziwego przykładu z życia, 

osobistego doświadczenia lub wirtualnej wycieczki za pośrednictwem komputera. Zademonstruj, 

czego od pracowników oczekuje się, i zapewnij wiele okazji do ćwiczeń. Użyj strategii zgodnych z 

mózgiem do nauczania treści, wykorzystując niektóre z poniższych: 

✓ Gry 

✓ Odgrywanie ról 

✓ Mnemonics 

✓ Storytelling 

✓ Burza mózgów 

✓ Projekty 



✓ Ćwiczenia praktyczne 

Coaching nowych mózgów 

Silny program szkoleniowy dla nowych pracowników może mieć ogromne znaczenie między 

pracownikami, którzy wiedzą, co robią i dobrze się ze sobą czują, a tymi, którzy nadal nie mają pojęcia. 

Szkolenie działa. Jednak utrzymanie tych nowych sieci w gotowości i przygotowaniu wymaga praktyki. 

Przynajmniej część sesji szkoleniowej przeprowadź w miejscu, w którym pracownicy będą 

wykorzystywać informacje lub umiejętności, których się uczą. Dzięki temu te świeże twarze i plastyczne 

mózgi wzmacniają pamięć epizodyczną - pamięć związaną z lokalizacją, ludźmi i wydarzeniami. 

Niektórzy eksperci uważają, że pierwsze 60-90 dni coachingu decyduje o zatrzymaniu informacji ze 

szkolenia i zatrzymaniu pracownika. I pamiętaj, że osoba, którą chcesz szkolić nowego pracownika, nie 

jest zastępowanym pracownikiem. Ktoś, kto opuszcza Twój biznes, aby udać się gdzie indziej, bez 

względu na to, czy przeprowadzka była Twoim pomysłem, czy jego, nie jest najlepszym trenerem. 

Najlepsi liderzy mają nowy program pracowniczy na co najmniej kilka pierwszych tygodni, aby 

wzmocnić szkolenia, odpowiadać na pytania i nawiązywać relacje z nowymi członkami personelu. 

Rozważ dopasowanie każdego nowego pracownika do mentora, który pozostaje z nim przez cały dzień, 

przedstawia go kluczowym osobom, przegląda podręcznik pracownika i wzmacnia szkolenie 

pierwszego dnia. Ten mentor powinien codziennie spędzać trochę czasu z nowym pracownikiem przez 

kilka dni i od czasu do czasu sprawdzać go przez pierwsze trzy miesiące w ramach zaplanowanych 

spotkań, obiadów lub wizyt w celu sprawdzenia pytań. Mentor zapewnia wiedzę i entuzjazm. Wybierz 

mentorów, którzy naprawdę wiedzą, co nowy pracownik musi zrobić, aby wnieść wkład w organizację 

i kibicuj jej po drodze. 

Nauka limbiczna 

Terri była podekscytowana otrzymaniem nowej pracy. Po ukończeniu college'u z dyplomem z historii 

zdała sobie sprawę, że niewiele stanowisk jest dostępnych w jej dziedzinie, jeśli nie chce zostać 

pedagogiem. Pracując dla agencji pracy tymczasowej, została umieszczona na stanowisku zasobów 

ludzkich online w firmie programistycznej. Firma wiedziała, że ma niewielkie przeszkolenie w tej 

dziedzinie, ale tak się złożyło, że była dokładnie tym, czego chciał jej pracodawca - kimś, kto nie miał z 

góry ustalonego pojęcia, jak należy wykonać tę pracę. Terri przeszła szkolenie w zakresie korzystania z 

oprogramowania, którego potrzebowała do pracy. Nauczyła się tego dość łatwo, ćwicząc godzinami z 

oprogramowaniem. Kiedy nadszedł czas, by naprawdę zrozumieć cel firmy, dla której pracowała, i wizję 

przywództwa, nauka online nie była wystarczająca. Potrzebowała więcej inspiracji niż dostawała. 

Zaczęła mechanicznie rozmawiać z pracownikami, próbując pomóc im znaleźć swoje miejsce w firmie. 

Chociaż rozpoznała ich talenty, jej brak emocjonalnego przywiązania do firmy sprawił, że była mniej 

niż skuteczna. Lider zespołu Terri zaczął kwestionować swoją decyzję o włożeniu tak dużego wysiłku w 

szkolenie Terri. Jednak po osobistym spotkaniu z nią był przekonany, że brakuje jej tylko wiedzy, a nie 

motywacji. Działając szybko, firma wysłała Terri na tygodniowe szkolenie, które obejmowało naukę 

układu limbicznego. Oznacza to, że szkolenie miało na celu zaangażowanie uczestników na poziomie 

emocjonalnym. Prezes firmy Terri przyszedł na szkolenie i rozpoczął spotkanie pasjonującą 

prezentacją, w której podzieliła się swoją wizją, misją i wartościami firmy. Każdy dzień szkolenia był 

budowany na tej pasji. Gdy CEO wyznaczył emocjonalny standard szkolenia i pozostał widoczny przez 

cały tydzień, temperatura emocjonalna uczestników pozostawała wysoka. Ich układ limbiczny 

aktywował uwalnianie substancji chemicznych w mózgu, które wzmacniały wspomnienia. Terri 

opuściła szkolenie z innym spojrzeniem na znaczenie firmy, talent potrzebny do wypełnienia swojej 

misji i umiejętność dzielenia się wizją z pracownikami, którym kierowała. 

Przeprojektowanie mózgów: pomoc pracownikom w szkoleniu do zmian 



Gdy organizacje się zmieniają, częścią umowy są nowe opisy stanowisk i nowa nauka. Proces 

przeprojektowywania dorosłego mózgu niesie ze sobą możliwość poważnych zmian. Zmiana nie 

zawsze jest łatwa. Kiedy obecni pracownicy muszą zmienić swój sposób myślenia, aby sprostać nowym 

celom i wyzwaniom, opór może być częścią tego procesu. 

Przełamywanie nawyków, zmiana sieci 

Niektóre nawyki są trudniejsze do zniesienia niż inne. Zmiana sieci w mózgu wymaga zerwania 

istniejących połączeń i zbudowania nowych. Ten proces pochłania dużo energii mózgu, jak pokazują 

następujące kroki: 

1. Nowe informacje docierają do mózgu i są przechowywane w pamięci roboczej. Pamięć robocza 

zawiera tylko ograniczoną ilość informacji. 

2. Mózg porównuje nowe informacje z przechowywanymi wspomnieniami w całej korze nowej. 

Ponieważ pamięć robocza jest ograniczona do pięciu do siedmiu bitów informacji, porównania są 

dokonywane tylko w małych fragmentach. 

3. Praca polegająca na zatrzymywaniu nowych informacji i porównywaniu ich ze starymi informacjami 

wyczerpują pamięć roboczą i powodują jej utratę Informacji. Z powodu zmęczenia pamięci roboczej 

nowe wspomnienia mogą nie zostać przypisane do pamięci długotrwałej. 

W mózgach twoich obecnych pracowników ta próba zdobycia nowych informacji może być frustrująca. 

Ludzie odczuwają dyskomfort, gdy otrzymują informacje sprzeczne z tym, co już wiedzą i w co wierzą. 

Wiesz, że na przykład 2 dodać 2 równa się 4, więc kiedy nagle powiedziano ci, żeby zmienić to myślenie 

na 2 dodać 2 równa się 5, twój mózg wykrywa błąd i doświadcza reakcji stresowej, która powoduje, że 

reaguje bez myślenia. Zmieniające się sieci, które pracownicy wielokrotnie ćwiczyli, to wyzwanie. Na 

przykład, aby zmienić sieć 2 + 2 = 4, mózg musi zastąpić impuls aktywujący starą sieć i zamiast tego 

aktywować nowo utworzoną sieć 2 + 2 = 5. Proces ten zajmuje trochę czasu i jest podobny do zmiany 

nawyku, jak palenie papierosa po obiedzie. Jeśli byłeś palaczem i cieszyłeś się papierosem po posiłku, 

kiedy rzucasz palenie, pragnienie lub rutynowa myśl pozostaje przez jakiś czas. Jesz, myślisz o 

zapaleniu, odrzucasz tę myśl i znajdujesz coś innego do roboty. Powoli pokonujesz nawyk. Po kilku 

tygodniach tylko od czasu do czasu myślisz o zapaleniu papierosa po obiedzie. Zacząłeś zastępować tę 

procedurę innymi rzeczami do zrobienia. Wyobraź sobie, że jesteś pracownikiem, który przez lata 

pracował w firmie. Właśnie powiedziano ci, że zmienia się twoja praca. Musisz zostać przeszkolony, 

aby postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami. Kiedy zaczynasz wypróbowywać nowy proces, 

wracasz do starej rutyny. Twój mózg jest do tego przyzwyczajony wykonując określone kroki, a teraz 

musisz powstrzymać się od podążania za starym nawykiem i skupić się na nowym. 

Twoje myśli i reakcje prawdopodobnie odzwierciedlają niektóre lub wszystkie z poniższych: 

✓ Stary sposób był wygodny. 

✓ Stary proces lub program działał dobrze - nawet lepiej niż nowy. 

✓ Czujesz się zły, ponieważ nie podoba ci się nowy system. 

✓ Boisz się, że nie będziesz w stanie nauczyć się systemu. 

✓ Twój poziom stresu rośnie, gdy próbujesz nauczyć się nowych informacji. 

✓ Stres powoduje, że popełniasz więcej błędów lub zapominasz o niektórych nowych informacjach. 



✓ Chcesz się poddać. 

✓ Myślisz, że możesz stracić pracę. 

✓ Myślisz, że możesz rzucić pracę. 

✓ Zastanawiasz się, dlaczego nowi pracownicy tak łatwo przyzwyczaili się do nowego systemu. 

Kiedy mózg pracownika przekształca się w odpowiedzi na nową naukę, może on doświadczać różnego 

rodzaju emocji. Niemniej jednak może nastąpić przekształcenie. Ale może to być wolniejsze dla 

niektórych z tych wcześniej przeszkolonych pracowników, których stare sieci muszą zostać odłączone 

po zbudowaniu nowych. Zastępowanie starych sieci wymaga czasu i praktyki. Im bardziej emocjonalne 

są nowe sieci, tym są silniejsze i tym łatwiej zastępują stare. Motywacja i zaangażowanie w nowe sieci 

również przyspieszają ten proces. 

Wzmacnianie zmian 

Aby wzmocnić zmiany, które zaszły w wyniku przeprojektowania mózgu, musisz wykonać następujące 

czynności: 

✓ Zastosuj nową naukę: Chociaż niektórzy pracownicy mogą być trochę niechętni do wdrażania tego, 

czego się nauczyli, jest to niezbędny krok, aby pozbyć się starych nawyków i zaszczepić nowe. Zmiany 

działają najlepiej, jeśli pracownicy natychmiast zastosują nową wiedzę. Spodziewaj się, że będą 

potrzebować coachingu, który może być zapewniony przez Twojego trenera lub innych pracowników, 

którzy przeszli więcej szkoleń w okolicy. 

✓ Uwzględnij zmiany: upewnij się, że pracownicy na wszystkich poziomach w dziale zintegrowali nowy 

sposób działania. Emocjonalne przesłanie brzmi: „Wszyscy jesteśmy w tym razem”. Pracownicy są 

bardziej skłonni pomagać sobie nawzajem, jeśli wszyscy mają podobne wyniki i pracują nad tymi 

samymi strategiami, programami lub technikami. 

✓ Pociągnij pracowników do odpowiedzialności: po kilku tygodniach powtarzania nowe sieci w 

mózgach pracowników mogą tworzyć płynne połączenia. Od tego momentu możesz zacząć pociągać 

pracowników do odpowiedzialności za wykorzystanie ich szkoleń. Metoda stosowana do mierzenia 

poziomu odpowiedzialności osiągniętej przez pracowników może się różnić w zależności od rodzaju 

szkolenia, które przeszli. Może to być zmiana zysku, produktywności lub biegłości. Jeśli okaże się, że 

nie osiągasz oczekiwanych wyników, Ty i Twoi pracownicy oraz być może trener musicie zbadać, na 

czym polega odpowiedzialność. 

✓ Świętuj zmianę: uznanie, niezależnie od tego, czy świętujesz na miejscu czy poza nim i pochwały są 

częścią utrzymania silnego emocjonalnego związku pracowników ze zmianami. 

Kiedy wzmacniasz nową wiedzę, śledź postępy swoich pracowników. Takie postępowanie pomaga w 

wykonaniu opisanych powyżej czynności. Możesz chcieć zrobić te trzy rzeczy: 

✓ Zbierz opinie od nowo przeszkolonych pracowników. 

• Dostarczaj ankiety. 

• Organizuj spotkania zespołowe. 

• Porozmawiaj z liderami zespołów. 

• Analiza danych dotyczących produktywności. 



✓ Skorzystaj z tych informacji, aby zidentyfikować problemy. 

• Szukaj braku motywacji. 

• Sprawdź poziom stresu. 

• Identyfikacja pracowników odpornych na zmiany. 

✓ Rozwiąż problemy. 

• Porozmawiaj z każdym, kto może być oporny. 

• Popraw błędne przekonania. 

• Rozpoznaj indywidualne sukcesy. 

Radzenie sobie z umysłami, które trudno zmienić 

Katy była świetną sprzedawczynią. Uwielbiała pracować z klientami i nigdy nie miała problemu ze 

sprzedażą. Kiedy jej firma zmieniła programy komputerowe i każda sprzedaż musiała być wprowadzana 

do komputera w momencie sprzedaży, Katy zbuntowała się. Po szkoleniu na miejscu wszyscy pozostali 

pracownicy od razu zapoznali się z systemem. Katy nadal prowadziła sprzedaż, ale musiała zatrudnić 

innego pracownika do pracy przy komputerze. Katy została skonfrontowana ze swoim pracodawcą. 

Przyznała, że boi się popełniać błędy. Potrzebowała praktyki i pewności siebie, więc jej pracodawca dał 

jej trochę czasu na praktykę, praktykę i praktykę. W końcu stała się wystarczająco pewna siebie, aby 

dokonać zmiany. Opór wobec zmian jest problemem niektórych pracowników. Podczas gdy niektórzy 

pracownicy postrzegają zmianę jako szansę, inni mogą postrzegać ją jako karę. Dla tych, którzy 

uważają, że nauka nowych umiejętności lub procedur jest problemem, jako ich lider musisz 

zdecydować, czy nadal należą do Twojej organizacji, czy możesz kontynuować szkolenie, czy też możesz 

znaleźć dla nich inne stanowisko, które nie wymaga zmiana. 

Szukasz rozwiązań 

Kiedy informacja tkwi w mózgu przez lata, znacznie trudniej jest ją zmienić. Czasami pracownicy czują 

się całkowicie zablokowani, gdy znajdują się we wzorcu, z którego nie mogą się wydostać. W tej sytuacji 

niektórzy przywódcy powiedzieliby: „Moja droga lub autostrada”. Ale dobry lider przygląda się bliżej 

swoim pracownikom. Jeśli widzisz lojalność, silną etykę pracy i talent, który przyczynił się do czegoś 

więcej niż tylko wynik finansowy, być może musisz zaoferować tej osobie inną szansę. Prawdopodobnie 

poświęciłeś temu pracownikowi dużo czasu i pieniędzy. Szkolenie pracowników może stać się 

ogromnym wydatkiem. W dzisiejszych czasach trudno jest znaleźć lojalność. Możesz wypróbować 

niektóre z poniższych: 

✓ Określ, czy masz do czynienia z prawdziwym problemem dotyczącym umiejętności. 

✓ Jeśli istnieją umiejętności, sprawdź nastawienie pracownika. 

✓ Zbadaj swoje oczekiwania wobec tego pracownika. 

✓ Sprawdź, czy pracownik rozumie te oczekiwania. 

✓ Sprawdź akta personalne pracownika. 

• Dowiedz się, jakie stanowiska zajmował pracownik. 

• Zweryfikuj jego produktywność w ciągu ostatnich kilku lat. 



✓ Spójrz na inne stanowiska, które są dostępne w firmie. 

• Zlokalizuj wolne miejsce, w którym ten pracownik mógłby się zmieścić. 

• Znajdź innego pracownika, z którym ten pracownik mógłby zamienić się stanowiskami. 

Przekraczanie podziałów cyfrowych i pokoleniowych 

Pokolenie Boomer i tradycjonaliści, którzy byli przed nimi, mogą niechętnie przyjmować niektóre z 

późnych technologii. Tym pracownikom może być trudno przeprojektować swoje mózgi za pomocą 

najnowszych cyfrowych mediów. Być może będziesz musiał podejść do dowolnego szkolenia, które 

łączy pracowników tych pokoleń i technologii w innym formacie niż w przypadku innych rodzajów 

szkoleń. Proponuję format szkolenia „przed, w trakcie i po”. 

Przed 

Weterani, przyzwyczajeni do mało zaawansowanych technicznie sposobów robienia rzeczy, nie są 

przeciwni używaniu technologii. Uważają raczej, że często rzuca się na nich technologię, co daje im 

poczucie braku kontroli nad swoją pracą. Ułatw im wprowadzenie możliwych zmian i daj im szansę 

porozmawiania z Tobą lub liderem zespołu o zbliżającej się zmianie. Mogą czuć się zagrożeni przez 

łatwość obsługi technologii przez młodsze pokolenia. Od niechcenia zapoznaj ich z programem lub 

procesem, którego chcesz się nauczyć. Następnie omów możliwość szkolenia w zakresie obsługi 

technologii. Pokaż im program w działaniu w Twojej firmie lub w innym miejscu prowadzenia 

działalności. Pokaż im prezentacje wideo online. Upewnij się, że rozumieją, w jaki sposób ta nowa 

technologia może pomóc zarówno firmie, jak i sobie. Upewnij się, że szkolenie obejmuje dużo 

coachingu. Niektórzy eksperci zgadzają się z tym pod koniec dnia treningu wiele wspomnień zniknęło; 

interakcja z trenerem może pomóc w utrzymaniu. Twórz ciągłe powiązania między szkoleniem a pracą 

poszczególnych uczestników. Pamiętaj, że niektóre dobrze używane sieci wymagają zmiany, co 

wymaga wolniejszego tempa i wielu powtórzeń. 

Po 

Pracownicy ci potrzebują mentoringu lub coachingu, gdy stosują nowe technologie w swojej pracy. 

Sprowadzanie młodszych pokoleń do pomocy w pracy z niektórymi pracownikami, ale ci, którzy czują 

się zagrożeni, mogą nie zdobyć nowego zrozumienia od coachingu Gen X lub Gen Y. Możesz poprosić 

kolegę, który nauczył się tego procesu, o zaoferowanie wsparcia. Myśl może brzmieć: „Jeśli ona może 

to zrobić, ja też mogę!” Jeśli żaden z rówieśników nie osiągnął poziomu biegłości coachingowej, możesz 

wzmocnić naukę poprzez samouczki online, dzwoniąc do rówieśników z innych działów, którzy mogliby 

sprawdzić nowo przeszkolonych, lub organizując spotkania w małych grupach z trenerem. W grupach 

starsze pokolenia mogą czuć się mniej zagrożone przez młodszego trenera. 



Prowadzenie ważnych spotkań 

Kiedy rozmawiam z pracownikami większości organizacji, mówią, że prawie wszystkie ich spotkania to 

ogromna strata ich czasu i czasu firmy. Ale kiedy rozmawiają o konkretnych spotkaniach, odkrywają, 

że w większości spotkania naprawdę mają znaczenie. Problem polega na tym, że kilka spotkań, które 

nie były warte zachodu, zapadło w pamięć z powodu złych uczuć, które wywołały. Wartościowe 

spotkania mają zwykle dwie istotne cechy: trwają przez krótki czas i mają jasne cele. Jeśli masz jeden 

konkretny cel lub problem, który wymaga spotkania, skrócenie go i od razu do rzeczy jest często 

doceniane przez członków zespołu, jeśli nie wierzą, że problem dotyczy ich pracy osobiście. Dlatego 

czasami trzeba dodać kilka krótkich, angażujących działań, aby wskazać, w jaki sposób zespół jest 

jednostką i że każdy członek ma wybór: czy jestem osobą z wewnątrz, czy z zewnątrz? Każdy w 

organizacji musi rozumieć, co robią inni i jak wszystkie zawody są od siebie współzależne. W tym 

rozdziale dowiesz się, jak tworzyć spotkania zgodne z tym, jak działa mózg, jak komunikować się z 

różnymi typami pracowników i jak utrzymywać wzrok przez cały czas. 

Dlaczego warto odrzucić stary model spotkań 

Już sam dźwięk słowa spotkanie może skrzywić niektórych pracowników i liderów. Każdy miał złe 

doświadczenia na spotkaniach. W rzeczywistości ludzie wymyślają wszelkiego rodzaju wymówki, aby 

opuścić spotkania - tak jak dzieci, które pojawiają się w szkole bez zadania domowego. (Czy ktoś w 

twoim zespole ma około sześciu zmarłych babć?) Wypełnij ankietę w swojej organizacji, a 

prawdopodobnie znajdziesz kilka z następujących powodów, dla których spotkania są tak okropne: 

✓ Spotkania nigdy nie rozpoczynają się na czas. 

✓ Nie było programu. 

✓ Nie przestrzegano porządku obrad. 

✓ To było za długie. 

✓ Było za krótkie - nie warto. 

✓ Notatka (e-mail, wiadomość tekstowa) byłaby wystarczająca. 

✓ Zmarnowano zbyt dużo czasu na rozmowę o nieistotnych rzeczach. 

✓ Rozmawiano podczas całego spotkania; Nic nie słyszałem. 

✓ W pomieszczeniu było za gorąco (zimno, ciepło, ciemno, jasno, ciasno…). 

✓ Było tam za mało ludzi. 

✓ Było tam zbyt wiele osób. 

✓ Przełożonych tam nie było. 

✓ Raporty zostały odczytane na głos; Umiem czytać. 

✓ Napoje były nieświeże. 

✓ Nie było poczęstunku i umierałam z głodu. 

✓ Nie mogłem się skoncentrować, ponieważ ciągle dzwoniły telefony komórkowe. 



✓ Treść nie miała nic wspólnego z moją pracą. 

✓ Nic nie zostało osiągnięte. 

✓ Ludzie mogli sprzedawać, zamiast tracić czas. 

A lista jest długa. Jedynym rozwiązaniem problemu jest odtworzenie sposobu, w jaki odbywają się 

spotkania. Niektóre organizacje nazywają je nie spotkaniami, ale ten żart się starzeje. Użyj mózgu i 

przyciągnij uwagę mózgów w organizacji, sprawiając, że spotkania mają znaczenie. 

Spotkanie z myślą o mózgu 

Aby spotkania miały znaczenie, muszą odwoływać się do różnych mózgów w Twojej organizacji. Nie 

możesz odróżnić spotkania dla wielu różnych inteligencji i osobowości, ale możesz odpowiedzieć na 

uniwersalne potrzeby każdego mózgu: 

✓ Mózg przetrwania musi być spokojny i otwarty na nowe informacje. 

✓ Mózg emocjonalny potrzebuje emocjonalnego haka, aby zatrzymać informacje i zaznaczyć je w 

pamięci. 

✓ Myślący mózg potrzebuje wyzwania i wyboru, aby odwołać się do swojej zdolności do rozwiązywania 

problemów i podejmowania decyzji. 

W kolejnych sekcjach znajdziesz pomysły na spełnienie tych potrzeb. 

Zapewnienie ciągłości rytuału Większość spotkań zawiera procedury, których przestrzega się, aby 

porządek obrad przebiegał sprawnie. Na przykład spotkania często rozpoczynają się od powitania i 

przeglądu protokołu z poprzedniego spotkania. Procedury to ustalone metody załatwiania spraw. 

Zwykle są wykonywane w określonym czasie lub w określonej kolejności. Rytuały to czynności, które 

zapewniają poczucie bezpieczeństwa i ciągłości. Podczas gdy procedury nie wywołują wiele uczuć, 

rytuały zwykle wywołują ciepłe uczucia, takie jak poczucie przynależności. Dodanie rytuałów do 

spotkań sprawia, że są one bardziej interesujące, niezapomniane i zabawne. Możesz wplatać rytuały w 

spotkania na różne sposoby i sprawić, by były o wiele przyjemniejsze. Możliwości są nieograniczone, 

ale oto kilka rytuałów, które należy wziąć pod uwagę podczas spotkań: 

✓ Poświęć kilka pierwszych minut na każdym spotkaniu, aby „rozładować” i odłożyć stres na bok: 

• Poproś uczestników o znalezienie partnera. 

• Daj każdemu partnerowi dwie minuty na podzielenie się czymś, co może powodować napięcie. (Na 

przykład praca, którą powinni wykonywać zamiast uczestniczyć w spotkaniu, lub projekty, nad którymi 

muszą popracować po spotkaniu - może przeziębienie głowy lub nadchodząca grypa). 

• Po zakończeniu dzielenia się poproś każdą osobę, aby podczas spotkania odłożyła swoje wątpliwości 

na dalszy plan, ponieważ spotkanie będzie warte zachodu. 

✓ Słuchaj muzyki, gdy ludzie wchodzą na spotkanie. Możesz wybrać piosenkę przewodnią dla 

wydarzenia. Na przykład „We Will Rock You” zespołu Queen może być świetnym utworem na spotkanie 

zespołu sprzedaży. 

✓ Zajmij się wyjątkowymi okazjami. Potwierdź urodziny, na przykład, odtwarzając piosenkę „Urodziny” 

The Beatles i wręczając członkowi zespołu prezent - nawet coś tak prostego jak ołówek z nazwą lub 

logo organizacji. 



✓ Świętuj sukces. Kiedy cel zostanie osiągnięty, miej konfetti i rogi do dmuchania, zagraj w efekt 

dźwiękowy, taki jak werble, lub zjedz specjalną ucztę. 

✓ Poproś o „historię tygodnia” i pozwól uczestnikom podzielić się interesującymi lub zabawnymi 

wydarzeniami, które miały miejsce od ostatniego spotkania. 

✓ Użyj nowatorskich sposobów na zainteresowanie ludzi programem, na przykład sprzedaj agendę. 

Jak karny, który sprzedaje występy na karnawale, poproś uczestników, aby od razu zebrali się i wzięli 

udział w największym pokazie na świecie, gdy usłyszysz od najbardziej kompetentnych ludzi w firmie. . 

. . 

✓ Zakończ każde spotkanie w ten sam sposób. Możesz 

• Poproś uczestników o połączenie się w pary i przejrzenie ważnych punktów spotkania. 

• Zapytaj uczestników, komu ich zdaniem wnieśli największy wkład i daj to 

osoba brawa. 

• Odtwarzaj muzykę, na przykład motyw z filmu Rocky. 

Rytuały dają uczestnikom spotkania coś, na co mogą liczyć. Czy nie byłoby miło, gdyby Twoi pracownicy 

nie mogli się doczekać spotkania, ponieważ wiedzą, że będzie to coś więcej niż tylko kolejne spotkanie, 

które będzie wypełnione zabawą, fanfarami i frywolnością, a także danymi, dyskusjami i decyzjami? 

Udostępnianie kontroli 

Pracownicy mogą nie mieć możliwości wyboru, czy wezmą udział w spotkaniu, ale możesz pracować 

nad wyborem podczas spotkań, aby czuli się włączeni i mieli pewną kontrolę nad spotkaniem. Być może 

grupa może omówić, które punkty porządku obrad są ważne iw jakiej kolejności należy się nimi zająć. 

Czasami jednak nie wszyscy członkowie zespołu się zgadzają, ale można pracować na zasadzie 

konsensusu. Gdy tylko przybywa pierwszy pracownik, spotkanie się rozpoczęło. Zamiast przesiadywać 

i martwić się o to, jakie inne rzeczy mogą zrobić, daj im możliwość wyboru, co mają robić. Może to być 

tak proste, jak poczęstunek, który pomoże w dystrybucji literatury lub zapisaniu informacji na tablicy 

lub flipcharcie. Dostają trochę informacji na temat treści spotkania i mają trochę czasu na 

zastanowienie się, co o tym sądzą. Kiedy inni wchodzą i widzą, jak ich kolega z drużyny pomaga, wielu 

zachowuje się tak, jak w szkole podstawowej: oni też chcą pomóc nauczycielowi! Wkrótce wszyscy 

przyjdą wcześniej, przewidując, co mogą zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu. 

Możesz dodać ten pomysł jako rytuał do swoich spotkań: „Uderz i pudło” to jeden ze sposobów na 

atakowanie porządku obrad jako zespół. Jakie są hity - ważne lub aktualne przedmioty, o których 

musisz porozmawiać? Chybienia to te elementy, które nie powinny być uwzględnione w tym 

konkretnym spotkaniu. Jeśli członkowie zespołu pomagają przeprojektować program w drodze 

głosowania, na pewno omówisz ważne dla nich punkty w wyznaczonym czasie. Podczas spotkań 

poświęconych rozwiązywaniu problemów lub podejmowaniu decyzji poproś pracowników, aby wybrali 

sposób, w jaki chcą zaatakować problem. Być może chcą dostać się do mniejszych grup i 

przedyskutować sprawę na bardziej szczegółowym poziomie, a następnie zebrać pomysły z każdej z 

grup. Burza mózgów może być lepszym sposobem na zaatakowanie podmiotu. Ci, którzy na początku 

mają niewiele pomysłów do wniesienia, mogą poczuć się znacznie lepiej i zdobyć większą wiedzę dzięki 

burzy mózgów. 

Pozyskiwanie opinii 



Karty wyjścia - proste fiszki, na których uczestnicy odpowiadają na istotne pytania dotyczące treści 

spotkania - są doskonałym mechanizmem informacji zwrotnej. (Mówię o nich także w rozdziale 3.) 

Możesz ich używać równie łatwo na początku spotkania. Karty te zawierają cenne informacje, które 

można szybko i łatwo zeskanować, jeśli spotkanie nie jest zbyt duże. W przypadku dużych grup bardziej 

przydatne mogą być karty wyjścia. Jeśli użyjesz tych kart na początku spotkania, możesz zorientować 

się, jakie są odczucia każdej osoby na temat planu, który zamierzasz omówić. Skorzystaj z nich po 

spotkaniu, aby dowiedzieć się, ile pracownicy zrozumieli i uzyskać ich opinie. Gdy pracownicy będą 

mieli w ręku karty katalogowe przed spotkaniem, poproś ich, aby odpowiedzieli na następujące 

stwierdzenia, które wyświetlasz na flipcharcie, tablicy, lub slajd PowerPointa: 

Podczas ostatniego spotkania nie rozwiązano następującego problemu. Chciałbym, aby podczas tego 

spotkania poruszono następującą kwestię 

Najważniejszym punktem porządku obrad do omówienia jest. . . 

Najważniejszym punktem nieuwzględnionym w porządku obrad jest. . . 

Są to dwa obszary, które należy uwzględnić w przyszłych programach. . . 

Korzystanie z kart wyników, aby skupić się na celach 

Karty wyników mogą być zabawne, skupiać pracowników na celach i zachęcać do uczestnictwa przed, 

w trakcie i po spotkaniu. Tworzenie karty wyników to projekt zespołowy. Zespół wraz z liderem 

decyduje, które kategorie powinny być śledzone i jak, a następnie tworzy kartę wyników. Tabela 20-1 

przedstawia przykładową kartę wyników. Karta wyników jest narzędziem do samooceny, więc każdy 

zespół ocenia siebie, często w skali od 1 do 10 lub procentowo za osiągnięte cele. Możesz zapisać cele 

zespołu na dole wykresu. 

Przykładowa karta wyników 

Kategorie zespołów: Spotkanie nr 1: Spotkanie nr 2: Spotkanie nr 3: Spotkanie nr 4 

Udział: 8 

Spotkania punktualne: 9 

Praca indywidualna wykonana: 10 

Wykonane prace zespołowe: 10 

Zabawa: 8.5 

Średnia drużyny: 9,1 

% osiągniętych celów: 33% 

Wyznaczone cele: 1. Zwiększenie sprzedaży o 5 procent 

2. Wzrost nowych klientów o 10 proc 

3. Kompletna dystrybucja danych nowych produktów 

Po dokonaniu oceny na karcie wyników, liderzy zespołów dzielą się, w jaki sposób zespół określił wyniki, 

w tym procent osiągniętych bramek. Następnie zespół decyduje, nad którą kategorią należy 

popracować na kolejnym spotkaniu. Podczas gdy zespoły wyciągają swoje karty wyników i same 



oceniają, puszczają muzykę, taką jak „Celebration” zespołu Kool and the Gang lub „With a Little Help 

from My Friends” zespołu The Beatles. Takie postępowanie zwiększa radość i świętowanie. 

Przekazywanie wiadomości przez cały czas 

Aby przyciągnąć wszystkich na pokład, musisz znaleźć najlepszy sposób na wyrażenie swojej wizji, misji 

lub marzeń. Mózg lubi historie, emocje, obrazy i fakty. Korzystanie z tego, co mózg lubi zapamiętywać, 

znacznie ułatwia przekazanie swojego punktu widzenia. 

Przedstawianie faktów 

Według niektórych badań większość osób naprawdę lubi fakty. Ludzie uwielbiają programy 

telewizyjne, takie jak Jeopardy! I Trivial Pursuit to popularna gra dla ludzi w każdym wieku. 

Przechowywanie błahych informacji i faktów sportowych to popularne hobby. Fakty mogą być 

imponujące dla ogółu społeczeństwa. Społeczeństwo zostało nauczone poszanowania danych. Fakty, 

których oczekują Twoi pracownicy i wszyscy interesariusze, są faktami dotyczącymi tego, co dzieje się 

w Twojej firmie. Mózg jest ciekawy, a zwłaszcza w trudnych ekonomicznie czasach, mózg musi być 

uspokojony. Przedstawiając fakty, spełniasz obie te potrzeby. Na przykład możesz powiedzieć swoim 

pracownikom: 

„Bardzo produktywna firma, podobna do naszej w pobliskim mieście, musiała zamknąć swoje podwoje 

z powodu wysokiego kosztu”. 

To stwierdzenie nie ma wpływu na: 

„Lancaster w Bloomington musiało zostać zamknięte, ponieważ koszty ogólne wzrosły o 45 procent w 

porównaniu z zeszłym rokiem”. 

Szczegóły sprawiają, że drugie stwierdzenie jest bardziej zapadające w pamięć. 

Dodawanie emocji 

Dodanie emocji nadaje opowieści bardziej osobisty charakter. Zamknięcie sklepu jest smutne, nawet 

gdy zamyka konkurent. W niespokojnych czasach żaden lider nie chce, aby kolejna firma upadła. Kiedy 

czasy są dobre, często są dobre dla wszystkich. Aby historia była jeszcze bardziej zapadająca w pamięć, 

nadaj jej bardziej osobisty charakter: 

„Trzydziestu trzech pracowników jest bez pracy w Bloomington, ponieważ Lancaster upadł. Zgadza się, 

zamknęli swoje drzwi 

Środa, nawet nikomu nie mówiąc, łącznie z pracownikami. 

Kiedy w końcu skontaktowano się z Bobem Larsonem, byłym prezesem firmy, załamał się, mówiąc mi: 

„Nie mogłem zapłacić rachunków. Nasze koszty ogólne były jednym z głównych problemów. 

Powinniśmy byli zmniejszyć w zeszłym roku; to nie tak, że nie wszyscy to przewidzieli. Byliśmy tak 

daleko w tyle. Nie otrzymałem wypłaty od czterech tygodni. Nie mogę nawet wypłacić odpraw 

wspaniałym ludziom, którzy dla mnie pracowali. W tej chwili idę zobaczyć się z prawnikiem w sprawie 

bankructwa. ”Tak więc, mówię wam teraz wszystkim, może to oznaczać dla nas więcej interesów, albo 

może to być jakiś napis na ścianie. Musimy obniżyć koszty jeśli chcemy osiągnąć sukces w tej 

gospodarce. Wyłącz światła, gdy wychodzisz z pokoju. Nie rób niepotrzebnych podróży drogowych 

kosztem firmy. Spotkaj się ze swoimi klientami na kawę zamiast na lunch. Zobaczmy, czy uda nam się 

przetrwać spowolnienie gospodarcze ”. 



Historia wywołuje zdziwienie, smutek i strach - silne emocje, które odciskają mocną pamięć w mózgu. 

Ci pracownicy będą pamiętać, co powiedział im ich lider. Humor to także wspaniały sposób na 

przekazanie wiadomości. Kiedy wyrażasz siebie za pomocą humoru, łagodzisz stres u swoich 

odbiorców. Ich uśmiechy powodują uwolnienie dopaminy w nagrodę i nie mogą się doczekać tego, co 

masz do powiedzenia. 

Tworzenie połączeń z symbolami 

Jeśli powiem ci, że miałem naprawdę zły dzień i nie udzielę żadnych dalszych informacji, twój mózg 

stworzy mentalny obraz tego, jak myślisz, jak wyglądał ten zły dzień. Być może widzisz, jak utknąłem 

na lotnisku, złapałem gumę lub zgubiłem kartę kredytową. Jeśli nie dam ci zdjęcia, tworzysz własne. 

Tak samo jest z dzieleniem się swoją wizją lub misją. Upewnienie się, że Twój język jest tak samo 

symboliczny, jak emocjonalny i rzeczowy, sprawia, że przekaz jest bardziej atrakcyjny. Konkretne 

symbole tworzą natychmiastową więź między dawcą a odbiorcą. Tak jest w przypadku symbolu 

różowej wstążki dla Fundacji Komen i jej walki z rakiem piersi. Avon i dr Susan Love mają swoją Armię 

Kobiet, które pokonają raka piersi. Symbole i język symboliczny to skróty do wiadomości. Twoim 

symbolem może być logo, anegdota, metafora, piosenka lub opowieść. Ustaw symbol lub język 

symboliczny jako skrót do wiadomości. Poprzednia opowieść o zamknięciu Lancasterów staje się 

symbolem Twojej firmy. Zawsze, gdy zespoły myślą o wydaniu pieniędzy, rytualne stwierdzenie brzmi: 

„Pamiętaj Lancasterów”. To stawia wydatki w odpowiedniej perspektywie: czy wydatki naprawdę 

mogą pomóc firmie? Liderzy używają symboli firmowych, aby utrzymać wizję w zasięgu wzroku. Logo 

jest na ścianie, papeterii, mundurach i ciężarówkach. Kiedy lider mówi, używając faktów i emocji, 

obecny jest symbol. Dzieli się tym, pokazuje i przekazuje poprzez swoje przesłanie. 

Język symboliczny w akcji: 

„Tak się cieszę, że mnie poznałeś” Mój ojciec, Lee Broms, rzucił szkołę średnią, żeby znaleźć pracę i 

zarobić na życie. Był rok 1939 i chciał handlu. Tata poszedł do pracy u kuśnierza. Nauczył się ciąć skóry 

i zszywać je razem, aby wyglądały jak wspaniałe płaszcze i etole, które zaprojektował. W tamtych 

czasach biznes futrzany był dobrym interesem. Kiedy tata zaczął pracować dla Jacka, pewnego dnia 

obiecano mu „kawałek interesu”. I to był jego sen. Posiadać i prowadzić własną firmę. Czas minął. Tata 

ożenił się z mamą i miał dwie małe dziewczynki. Wydawało się, że ten „jeden dzień”, w którym tato 

będzie właścicielem części firmy, nigdy nie nadejdzie. Kiedy tata pytał, Jack odpowiadał: „Biznes nie 

jest teraz taki dobry, Lee. Ale wkrótce. Wkrótce." Tata czekał. Kiedy mama zaszła w ciążę po raz trzeci 

(to ja), tata jeszcze raz poprosił Jacka o spełnienie obietnicy. Jack powiedział, że nie, a tato wiedział, że 

musi zacząć się rozglądać. W tym czasie salony futrzarskie pojawiały się w ładniejszych domach 

towarowych. Nie mieć potwora. com lub jakąkolwiek inną szybką formę komunikacji, oferty pracy 

zwykle pochodziły od przyjaciół, krewnych i ludzi z firmy. 

Kiedy mama zbliżała się do terminu porodu, tato spakował rodzinę i opuścił jedyne znane mu miasto, 

Minneapolis, i udał się do Peoria w stanie Illinois, gdzie dom towarowy Bergnera otwierał dział 

futrzarski. Tato wszedł, aby ubiegać się o pracę. Kilku innych czekało na przesłuchanie, więc tata 

wiedział, że musi być niezapomniany. Rozmowa przebiegła bardzo dobrze - w końcu tata miał spore 

doświadczenie. Ale jak mógł zostać zapamiętany? Kiedy wywiad miał się kończyć, tato, który zawsze 

miał świetne poczucie humoru, uścisnął dłoń ankietera i powiedział: „Chcę tylko, żebyś wiedział, że bez 

względu na to, kogo zatrudniasz, cieszę się, że mnie spotkałeś! ” Pozostawił mężczyznę oniemiałego. 

Później tego wieczoru do taty zadzwonił telefon. "Pan. Broms - powiedział ankieter - ze wszystkich 

ludzi, dla których przeprowadzałem wywiady w sprawie tej pracy, kiedy usiadłem, aby rozważyć każdą 

osobę, którą ciągle wpadałeś mi do głowy. Nie mogłem wyrzucić z głowy tej ostatniej linijki. Jak szybko 

możesz zacząć? ” To by zakończyło całą historię, tyle że ta linia stała się podstawą dla sprzedawców w 



dziale taty. Kiedy klient odchodził, bez względu na to, czy kupił futro, czy nie, sprzedawca zawsze 

mówił: „Cieszę się, że możesz mnie poznać”. Uśmiech, a czasem mrugnięcie (poprawne politycznie w 

tamtych czasach) towarzyszyły „kolejce”. Stał się symbolicznym językiem wydziału. Ludzie uważali to 

za zabawne, a co ważniejsze, myśleli o swoich doświadczeniach w dziale futer. Wysłał wiadomość nie 

tylko do klientów, ale także do każdej osoby pracującej w dziale, a docelowo w całym sklepie. Chcieli, 

aby każdy klient wiedział, że ich praca polega na tym, aby każde doświadczenie było na tyle przyjemne, 

aby kończyło się tym nieco zarozumiałym stwierdzeniem. Większość ludzi odpowiedziała: „Cieszę się, 

że też cię mogę poznać!” 

Kontynuowanie rozmów 

Spotkania się kończą, ale praca trwa. Musisz przypomnieć swojemu zespołowi o dyskusji, decyzjach i 

koleżeństwie. Masz wiele możliwości komunikowania się z pracownikami, a wybór sposobu, w jaki to 

zrobisz, ma duży wpływ na potrzeby i styl ludzi, którzy z tobą pracują. W kolejnych sekcjach opisano 

niektóre metody przekazywania wiadomości. 

Aktualizacja pracowników za pomocą notatki lub biuletynu 

Biuletyn lub notatka (drukowana lub wysyłana e-mailem) może być skutecznym narzędziem 

podtrzymywania ducha zespołu. Możesz wykorzystać taką komunikację do raportowania protokołów 

ze spotkań lub możesz chcieć stworzyć żywy biuletyn zawierający osiągnięcia zespołu i nadchodzące 

uroczystości, święta lub inne wydarzenia. Nadchodząca lista zawiera pomysły na elementy, które 

możesz chcieć uwzględnić: 

✓ Wskazówki lub sugestie dotyczące realizacji zadań omawianych na spotkaniu 

✓ Program na następne spotkanie 

✓ Aktualizacje dotyczące przebiegu konkretnych projektów 

✓ Dane osobowe, które mogą zainteresować uczestników spotkania (urodziny, wyróżnienia itp.) 

✓ Aktualne cele i sposób ich realizacji 

Tworzenie biuletynu może być czasochłonne, ale możesz zachować prostotę i przekazać swój punkt 

widzenia. 

Wysyłanie wiadomości drogą elektroniczną 

Po spotkaniu możesz wysłać wiadomość e-mail lub sms lub napisać wpis na blogu, do którego 

pracownicy będą mieli dostęp w ciągu kilku minut, aby wzmocnić informacje o spotkaniu, przypomnieć, 

a nawet wprowadzić kilka poprawek. Utrzymywanie pracowników pokolenia X i Y w rozmowie 

zespołowej często wiąże się z bardziej zaawansowaną technologicznie komunikacją. Niektórzy mogą 

pomyśleć, że biuletyn wysyłany pocztą elektroniczną jest w porządku, ale z pewnością mało 

zaawansowany technicznie. Opcje komunikacji elektronicznej obejmują 

✓ Wiadomości tekstowe: wiadomość tekstowa wysyłana za pośrednictwem telefonu komórkowego 

umożliwia szybki kontakt z osobami, zwłaszcza jeśli potrzebują one przypomnienia o wykonaniu 

określonej pracy, która musi zostać wykonana szybko, lub jeśli masz korektę, którą należy wprowadzić 

specjalnie dla jednej osoby. 



✓ Blogi: Blog to w zasadzie aktywny dziennik internetowy. Lider może publikować stosowne informacje 

o firmie na swoim blogu, który jest dostępny dla wszystkich pracowników do czytania, a pracownicy 

mogą czytać i odpowiadać na nie. 

✓ Strony na Facebooku: Facebook jest narzędziem społecznościowym podobnym do bloga, ale tylko 

wyznaczeni przez Ciebie mogą uzyskać dostęp do Twojej strony na Facebooku i komentować to, co 

piszesz. To narzędzie komunikacji zapewnia interakcję między użytkownikami. 

✓ Intranet: prywatna sieć komputerowa, taka jak Witryny Google lub Microsoft Share Points, 

umożliwia Tobie i Twoim pracownikom tworzenie osobistych witryn zawierających informacje, zdjęcia, 

filmy i cele. Możesz komunikować się z pracownikami, udostępniać ogłoszenia, dane, biuletyny i 

zbierać opinie za pośrednictwem ankiet. Twój zespół może również utworzyć witrynę dla projektu lub 

celu, nad którym pracuje. Możesz kontrolować, kto ma dostęp do Twojej witryny i używać jej również 

do interakcji z innymi firmami. 

✓ Twitter: ten krótki blog pozwala pokazać innym, kim jesteś robiąc w dowolnym momencie. Jest 

ograniczona do 140 znaków, więc nie możesz podać wielu informacji w jednym tweecie (wiadomości 

na Twitterze). Rejestrując się na Twitterze, możesz zdecydować, czy ograniczyć, kto może czytać Twoje 

tweety. Gdy się zarejestrujesz, inni będą mogli Cię wyszukiwać i prosić o śledzenie Cię (termin 

określający komunikowanie się z innymi na Twitterze). Twój zespół może się zarejestrować i wyłącznie 

tweetować między sobą. 

Wspieranie pracowników poprzez osobiste spotkania 

Pracownicy chcą, aby okazja została wysłuchana i zrozumiana. Mózg reaguje na tę interakcję, 

uwalniając neuroprzekaźniki, które pomagają skupić się, skupić uwagę i zapamiętać. Te chemikalia 

również sprawiają, że człowiek czuje się szczęśliwy. Zadowoleni pracownicy są bardziej zmotywowani 

i wydajni. Pomyśl więc o osobistych spotkaniach jeden na jeden jako o prawdziwej okazji, aby pomóc 

swoim pracownikom w wykonywaniu ich najlepszej pracy dla Ciebie i dla firmy. Te osobiste spotkania 

tworzą również relacje i więzi oparte na niewypowiedzianych lub wypowiedzianych obietnicach. 

Liderzy obiecują przywództwo, zasoby, możliwości, bezpieczeństwo, wynagrodzenie i przyszłość. 

Pracownicy obiecują lojalność, talenty i umiejętności 

Chief Effervescent Officer 

Charlie Cowell jest dyrektorem generalnym firmy farmaceutycznej na południowym wschodzie. Charlie 

informuje wszystkich, że jego praca nie jest dyrektorem generalnym; jest Chief Effervescent Officer. 

Charlie jest podekscytowany swoją pracą, wizją i misją. Za każdym razem, gdy rozmawia z kimkolwiek 

w budynku, jego żywiołowa osobowość i pasja do Cowell Pharmaceuticals przewijają się przez 

rozmowy. Zapytaj Charliego, jaki jest jego opis pracy, a uznasz ją za wyjątkową wśród innych liderów. 

Zadaniem Charliego jest „sprawić, by gazowany był dostępny dla każdego”. Przywołuje w umysłach 

swoich pracowników, klientów i innych interesariuszy „płynne roztwory musujące” (wizja jego leków), 

które trafiają do domów i szpitali, aby ludzie poczuli się lepiej. Charlie kocha swoich pracowników, a 

kiedy się z nimi spotyka - czy to na spotkaniach indywidualnych, czy firmowych - można się założyć, że 

oferuje błyszczące rozwiązanie jako orzeźwienie. Charlie podnosi szklankę i wznosi toast za swoich 

pracowników, ponieważ zmieniają życie ludzi. Możesz zapytać, czy narkotyki, które robi, są gazowane? 

Nie. Ale gazowany jest taki sam jak gazowany, mówi Charlie. Gdyby wszyscy na jego miejscu pracowali 

energicznie, mieliby dobry humor i byliby ożywieni. Taki jest Charlie, a jego dobry humor 

rozprzestrzenił się po całej firmie. Każdy, kto opuszcza spotkanie z Charliem, jest nieco szczęśliwszy i 

głęboko wierzy w jego rozwiązania. 



Dzielenie się swoją wizją; żyjąc według swojej wizji 

Pięć lat od teraz . . . co? Jako lider stworzyłeś w swoim umyśle obraz tego, jak Twoja organizacja będzie 

wyglądać w przyszłości. Jest tak żywy, że kiedy o nim mówisz, zakładasz, że inni to widzą. Ale Twoim 

zadaniem jest niezaprzeczalne upewnienie się, że pracownicy widzą i czują Twoją wizję. Pasja, którą 

musisz się dzielić, to zaraźliwa emocja, która może rozprzestrzenić się po całej Twojej firmie dzięki 

Twojej pomocy, wytrwałości i uporowi! Twój zespół kierownictwa wyższego szczebla powinien 

codziennie realizować Twoją wizję. Ich zachowania i działania powinny promieniować i wzmacniać to, 

co oznacza ta wizja. Kluczem jest wyrównanie. Czy możesz dopasować swoją wizję do osobistych 

marzeń i? Cele Twoich pracowników? Czy możesz ich przekonać, że wszyscy jesteście tutaj z tego 

samego powodu? Jeśli możesz to zrobić, masz marzenie, którym możesz się podzielić. Każde osobiste 

spotkanie rozpocznij od przedstawienia swojej wizji: „Za pięć lat nasza firma będzie. . . . ” Kluczowym 

słowem jest tutaj nasze. Spraw, aby Twoi pracownicy czuli, że są częścią czegoś wielkiego. A potem 

porozmawiaj o tym, jak ten pracownik przyczyni się do tej wizji. Za każdym razem, gdy dzielisz się swoją 

wizją, pomagasz swoim pracownikom przechowywać ją w ich mózgach. Kiedy Twoi pracownicy są 

pytani o ich pracę, wizja ta jest łatwo dostępna i może stać się częścią rozmowy. Za każdym razem, gdy 

przywoływane jest wspomnienie, tym łatwiej jest je sobie przypomnieć i tym szybciej przychodzi na 

myśl w różnych sytuacjach. 

Żaden przywódca nie podzielił się swoją wizją lepiej niż Walt Disney. Kiedy przygotowywał się do 

nakręcenia swojego pierwszego filmu animowanego, wiele osób myślało, że zwariował. Ale poszedł tak 

daleko, że odegrał cały film dla swojego zespołu animatorów. Chciał, żeby zobaczyli to, co zobaczył, 

pełnometrażowy film animowany wysokiej jakości, który przykułby uwagę widzów. I był nieugięty. 

Zmusił swój zespół do ciężkiej pracy i odciął większość ich pozostałej pracy, aby skupić się na celu. 

Ponieważ dał im poczucie, że jest to okazja do doskonalenia i dzielenia się swoimi talentami, zostali z 

nim i odnieśli sukces kasowy. Pokazywanie całego obrazu ze względu na sposób działania mózgu łatwo 

jest pominąć pewne informacje, wyjaśniając coś, co było wielokrotnie przechowywane i ćwiczone. 

Zakładasz, że osoba, z którą rozmawiasz, widzi to, co Ty, i rozumie, co Ty rozumiesz. W rezultacie 

prawdopodobnie zakładasz, że Twój przekaz jest jasny i kompletny, nawet jeśli nie jest. Co gorsza, 

oczywiście, nie dzieli się wizją z zespołem i osobami, które go tworzą. To jeden z powodów, dla których 

osobiste spotkania są tak ważne. Drugi to możliwość budowania naprawdę silnych relacji z 

pracownikami, podobnie jak zrobił to Walt Disney. Podanie pełnego obrazu podczas spotkań 

grupowych może wymagać: 

✓ Wiele powtórzeń: nawet jeśli informacje są w długoterminowej pamięci, to nie jest w ich pamięci. 

✓ Elementy wizualne: Dodaj obrazek, wykres lub dowolną wizualizację, która przedstawia to, co Ty 

chcesz, żeby to zobaczyli. 

✓ Emocje: Twoja pasja sięga daleko. 

✓ Historie: historia lub metafora może pomóc im zobaczyć to, co widzisz. 

Dowiedz się na osobistych spotkaniach, czy Twoi pracownicy mogą podzielić się z Tobą wizją firmy. 

Poproś ich, aby zapisali to dla Ciebie lub stworzyli wizualizację, aby pomóc innym. Wszystkie te sugestie 

mogą Ci powiedzieć, czy jasno wyrażasz swoją wizję. Pracownicy Walta Disneya kreślili jego wizję, więc 

wiedział, że widzą to, co on. 

 

 



 Możesz nie mieć takiej samej możliwości, ale jeśli chcesz, aby wszyscy mogli rozpowszechniać to słowo 

i robić to dobrze, musisz sprawdzić, czy nie ma żadnych nieporozumień. 

Budowanie lepszych relacji 

Niezależnie od tego, czy spotykasz się z pracownikami, klientami czy innymi interesariuszami, pamiętaj, 

że Twój optymizm jest zaraźliwy. Im bardziej pozytywnie mówisz, dzieląc się swoją wizją i ich udziałem 

w tej wizji, tym bardziej prawdopodobne jest, że otrzymasz pozytywne odpowiedzi. Osoby, które 

poznają się osobiście, wykonują więcej zadań i rozwiązują więcej problemów. Każde spotkanie to 

okazja do stworzenia relacji, które pozwolą Twoim pracownikom dostosować się do Twojej wizji. 

Większość spotkań odbywa się w bardzo proceduralny sposób. Oszczędza to czas i możesz szybko 

przejrzeć plan i zaznaczyć, że wszystko zostało wykonane. Kiedy spotykasz się z pojedynczymi osobami, 

mają one zupełnie inny kształt. Kiedy pracujesz nad tymi osobistymi relacjami, budujesz zaufanie. 

Podejmij ryzyko ujawnienia swojej osobowości i bądź gotów przyjąć informację zwrotną. Spotkaj się z 

pracownikami na równych prawach. Może to być wszędzie, od spotkania z nimi na hali produkcyjnej 

po spacer lub pójście do restauracji. Podziękuj pracownikowi za wkład w tę wizję i pokaż jej jeszcze raz, 

jak wpisuje się ona w szerszy obraz. Daj jej znać, jakie są Twoje oczekiwania i jak bardzo doceniasz 

sposób, w jaki spełnia (lub zbliża się do spełnienia lub przekracza) te oczekiwania. Po zakończeniu 

spotkania utrzymuj związek. Wyślij list z podziękowaniem i powiedz, że nie możesz się doczekać 

przyszłych spotkań. Jeszcze raz podziękuj mu za jego wkład. 

Spotkanie pracowników w środku 

Ben otrzymuje stanowisko lidera w zakładzie montażowym Southwest dla producenta domów 

modułowych. Kiedy przejmuje zakład, produkt jest złej jakości, a morale pracowników niskie. Istnieje 

również duża rotacja pomocy. Zwoływane jest spotkanie firmowe w celu wprowadzenia Bena do siły 

roboczej. Ben idzie przed grupą ubrany w mundur roboczy i pas z narzędziami stolarza. Zaczyna od 

opowieść o młodej rodzinie kupującej swój pierwszy nowy dom wybudowany przez ich zakład. 

Wyjaśnia, że ta rodzina jest bardzo podobna do rodzin ludzi pracujących w tej fabryce. Następnie 

opowiada im o wszystkich problemach, które spowodowały problemy z niską jakością, i prosi ich 

wszystkich, aby pomyśleli, jak by się czuli, gdyby stało się to z ich własnymi rodzinami. Ben mówi swoim 

współpracownikom, że z ich pomocą zamieni zakład montażowy w „centrum tworzenia domów”, aby 

młode rodziny mogły kupować domy, w których żyją długo i szczęśliwie. 

Ben zaczyna od spotkań z każdym zespołem i poproszenia ich o spisanie problemów, które mają. Ben 

pomaga im wybrać trzy najważniejsze problemy. Nawet jeśli Ben ma już rozwiązanie, prosi zespół o 

sposoby rozwiązania problemów. W większości przypadków zespoły wymyślają najlepsze rozwiązania, 

ale kiedy tego nie robią, są bardziej skłonne skorzystać z sugestii Bena, ponieważ miały możliwość 

wniesienia wkładu. Kiedy pojawiają się problemy, Ben spotyka się z zaangażowanym zespołem i 

rozwiązuje problem w bezpieczny sposób. Ben zawsze podkreśla, że nie jest zainteresowany 

upomnieniem osoby, która spowodowała problem; jest zainteresowany dostosowaniem procedury w 

celu wyeliminowania problemu. Ben nakazuje zespołom prowadzenie samooceny nowych i starych 

problemów, aby mogły zobaczyć, jak sobie radzą. W niecały rok Ben eliminuje problemy z jakością i 

podnosi morale firmy 



Obalanie dziesięciu mitów dotyczących mózgu 

Mózg jest pełen tajemnic. Nawet dzisiaj wiele pozostaje nieznanych na temat wewnętrznego 

funkcjonowania tego 1,5 kilogramowego organu. A wraz z tajemnicą pojawia się mit. To naturalne, że 

mózg zmyśla o sobie, gdy próbuje się rozgryźć - fragmenty informacji powodują, że ludzie się 

zastanawiają, a ponieważ mózg stara się nadać im sens, fragmenty stają się opowieściami, a historie 

legendami. W tym rozdziale podzielę się dziesięcioma uporczywymi mitami na temat mózgu i prawdy, 

jaką znamy dzisiaj. 

Używasz tylko 10 procent swojego mózgu 

Ludzie spierają się o to, czy wykorzystujesz nawet 10 procent swojego mózgu. W niektóre dni możesz 

mieć wrażenie, że Twój mózg w ogóle nie działa. Ale faktem jest, że używasz całego swojego mózgu! 

Jeśli to sprawia, że czujesz się głupio, nie pozwól temu. Twój mózg naprawdę jest narządem typu 

„używaj lub strać”. Te małe włókna nerwowe, o których mówiliśmy, albo rozkwitają, gdy uczysz się 

nowych rzeczy i wykorzystujesz tę wiedzę, albo są przycinane, jeśli ich nie używasz. Ale cały mózg cały 

czas zawiera aktywność elektryczną i chemiczną. Nawet kiedy śpisz. To prawda, czasami aktywność 

elektryczna i chemiczna jest dość niska na obszarach, które nie są aktywnie wykorzystywane, ale od 

czasu do czasu te obszary są gotowe do zapalenia w razie potrzeby. 

Jesteś lewomózgowy lub prawomózgowy 

Wydaje mi się, że ten mit powinien zostać rozwiązany przez moją lewą półkulę, ponieważ tam 

znajdziesz moją logikę. Wiele lat temu, kiedy naukowcy odkryli, że półkule mózgu mają różne funkcje, 

niektórzy nieświadomi ludzie przyjęli te informacje i zdecydowali, że używasz tylko jednej z nich. To nie 

jest logiczne. Co gorsza, pomysł, że więcej kobiet ma prawą półkulę, a mężczyźni lewomózgowi, został 

dołączony do mitu. Ten mit jest naprawdę zrozumiały. Każdy używa obu półkul mózgu, o ile ma obie 

półkule. (Zdarzały się przypadki, w których półkula została usunięta chirurgicznie z powodów 

medycznych. Jeśli dzieje się to we wczesnym wieku, pozostałe półkule przejmują funkcje obu). Twoja 

lewa półkula kontroluje prawą stronę twojego ciała, a prawa półkula kontroluje lewą stronę twojego 

ciała. Gdybyś używał tylko jednej półkuli, miałbyś fizyczne trudności z jedną stroną. Więcej dowodów 

na to, że to mit. 

Picie alkoholu zabija komórki mózgowe 

Po pierwsze: nie ma wątpliwości, że alkoholicy ranią mózgi i mogą powodować trwałe uszkodzenia. 

Prawdopodobnie słyszałeś mit „alkohol zabija komórki mózgowe” na kilka sposobów. Moje ulubione 

to: „Za każdym razem, gdy pijesz, zabijasz 50 000 komórek mózgowych”. Ale mit może być jeszcze 

bardziej przerażający: za każdą setkę alkoholu, którą wypijesz, tracisz milion komórek mózgowych! 

Osobiście podoba mi się teoria dotycząca bawołów, zgodnie z hipotezą postaci, Cliff, z serialu Cheers. 

Jego historia jest taka, że tak jak w stadzie bawołów, najwolniejsi biegacze giną, a powolne komórki 

mózgowe giną od alkoholu. Według Cliffa (który zawsze przesiaduje przy barze), picie zabija słabe 

komórki mózgowe, więc kiedy pijesz, czujesz się mądrzejszy! Faktem jest, że każdego dnia tracisz 

trochę komórek mózgowych. I „Równie dobrze możesz się przy tym dobrze bawić” - powiedział 

pedagog i badacz dr David Sousa na konferencji poświęconej mózgowi. Ale alkohol nie zabija komórek 

mózgowych. Nadmierne picie może uszkodzić części komórek, ale umiarkowane picie nie stanowi 

problemu. 

Dorośli nie wytwarzają nowych komórek mózgowych 

Przez dziesięciolecia naukowcy wierzyli, że urodziłeś się ze stu miliardami komórek mózgowych i 

straciłeś część przez całe życie, ale nigdy nie masz żadnych nowych. W 1992 roku mówiłem ludziom, że 



to fakt. Ale badania dowiodły, że to błąd. Neurogeneza to słowo używane do opisania wzrostu nowych 

komórek w mózgu. Nowe komórki powstają w takich strukturach jak hipokamp, który jest 

odpowiedzialny za pomoc w przechowywaniu długotrwałej pamięci. Badania, które to poprawiły, 

przeprowadzono poprzez wstrzyknięcie barwnika pacjentom chorym na raka. Barwnik przyczepiałby 

się tylko do nowych komórek. Autopsje tych pacjentów wykazały, że rzeczywiście wyhodowali oni 

nowe komórki mózgowe. Możesz uzyskać nowe komórki, ucząc się czegoś nowego, ćwicząc i jedząc 

pożywne pokarmy. Z drugiej strony stres może zapobiec narodzinom nowych neuronów. 

Nie ma różnicy między mózgiem mężczyzny i kobiety 

Ten ciągły spór dotyczący różnic między mężczyznami i kobietami powinien dobiec końca wraz z 

najnowszymi badaniami, które udowodnią, że mężczyźni i kobiety używają różnych części mózgu do 

różnych funkcji. Fakty są jasne, jeśli spojrzysz na statystyki, a nie na osoby. Kobiety mają tendencję do 

zapamiętywania szczegółów, szczególnie w związku z bardziej emocjonalnymi wspomnieniami, dlatego 

częściej używają lewej półkuli (która pamięta fakty) niż mężczyźni. Samce mają tendencję do 

zapamiętywania szerszego obrazu i wzywają do tego swoje prawe półkule. Zazwyczaj kobiety inaczej 

radzą sobie z emocjami i szybko i intensywnie zapamiętują emocjonalne wydarzenia; emocjonalne 

centrum mózgu, ciało migdałowate, jest większe u mężczyzn niż u kobiet. Samce mają więcej istoty 

szarej; samice więcej istoty białej. W wyniku tych typowych różnic mężczyźni i kobiety pracujące razem 

uzupełniają się. Mężczyźni pracują w bardziej zlokalizowanym obszarze mózgu, co jest pomocne przy 

takich czynnościach, jak obliczenia. Istota biała u kobiet umożliwia szybszą interakcję między rozległymi 

obszarami mózgu, takimi jak mowa i czytanie mowy ciała. Większość badań sugeruje, że pasmo włókien 

łączących dwie półkule jest większe u kobiet niż u mężczyzn, co może być przyczyną tego, że kobiety 

mają tendencję do robienia wielu rzeczy jednocześnie, podczas gdy mężczyźni robią tylko jedną rzecz 

naraz. 

IQ jest naprawione 

Im więcej rozumiesz o mózgu, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że IQ osoby pozostaje niezmienne 

przez całe życie musi być mitem. Ostatnie badania dowiodły, że mózg może się zmieniać w każdym 

wieku. Zwiększanie inteligencji przez całe życie jest możliwe i prawdopodobne. Genetyka nie odgrywa 

tak dużej roli w określaniu inteligencji, jak kiedyś sądzili naukowcy. Środowisko i doświadczenie są 

ważniejszymi czynnikami niż genetyka w określaniu inteligencji, ale natura i wychowanie współpracują 

ze sobą. Krótko mówiąc: jeśli ciągle próbujesz nowych rzeczy, poprawiasz swoją inteligencję. 

Podprogowe wiadomości działają 

Wiele lat temu przeprowadzono badanie, w którym zdjęcia coli i popcornu oraz słowa „Pij colę” 

pojawiały się sporadycznie na ekranie w kinie. Te „wiadomości” pojawiały się zbyt krótko, aby widzowie 

mogli je zauważyć. Miały dotrzeć do nieświadomego umysłu i zmusić widzów do pójścia na stoisko z 

jedzeniem i kupienia coli i popcornu. Badanie zostało przeprowadzone przez człowieka imieniem James 

Vicary, który stwierdził, że sprzedaż coli wzrosła o około 20 procent, a popcornu o ponad 50 procent. 

Badanie skłoniło reklamodawców do rozważenia wykorzystania tych komunikatów w swoich 

produktach. Napisano książki o tym, jak używać przekazów podprogowych w reklamie. Ale kilka lat 

później Vicary przyznał się do kłamstwa na temat badania. Dalsze badania nie wykazały różnic w 

sprzedaży z wykorzystaniem przekazów podprogowych. 

Uszkodzenie mózgu jest zawsze trwałe 

Neuroplastyczność mózgu służy dwóm celom: jednym jest tworzenie nowych połączeń dla uczenia się 

i pamięci, a drugim jest ponowne podłączenie, aby pomóc w naprawie uszkodzenia mózgu. 



Opowiadano wiele szczerych historii o zdolności ponownego łączenia ścieżek mózgowych w celu 

przezwyciężenia uszkodzeń spowodowanych wypadkami, udarami i chorobami mózgu. Im starszy jest 

mózg, tym wolniej może się naprawić, ale możliwość tworzenia nowych ścieżek po udarze, który 

wpływa na przykład na ośrodki językowe, jest dobra. Wymaga terapii i wielu powtórzeń, ale wiele osób 

dobrze reaguje po urazie mózgu. 

Mózg zyskuje nowe zmarszczki, gdy się czegoś nauczysz 

Urodziłeś się z tyloma zmarszczkami, ile będziesz mieć - przynajmniej w mózgu. Krótko po poczęciu 

mózg zaczyna rosnąć. Zaczyna się bardzo gładko, a gdy rodzi się dziecko, jego mózg jest pomarszczony 

- tak samo jak mózg osoby dorosłej. Zmarszczki są wynikiem rozrostu mózgu. Neurony są produkowane 

i migrują do różnych obszarów mózgu. Wytwarzają również dendryty i aksony, które powiększają mózg. 

Mózg po prostu nie pasowałby do naszych czaszek, gdyby nie był złożony. Gdybyś rozłożył górną 

warstwę mózgu, złożoną część, byłaby wielkości dużej serwetki obiadowej! Kanał rodny nie jest 

wystarczająco duży dla mózgu tej wielkości! Twój mózg zmienia się, kiedy się czegoś uczysz, ale nie 

przez dodawanie zmarszczek. Rozwijają się nowe neurony, kiełkują dendryty i rosną aksony. To 

wspaniały proces. 

Twoja pamięć pogarsza się wraz z wiekiem 

Po prostu nie jesteś skazany na zanikanie pamięci wraz z wiekiem. Ponieważ mózg ciągle się zmienia, 

gdy uczysz się nowych rzeczy, tworzysz nowe wspomnienia. Jeśli aktywujesz swoje stare wspomnienia, 

wspominając, rozmawiając ze starymi przyjaciółmi i patrząc na zdjęcia, możesz również zachować 

aktywne wspomnienia. Kręcenie się z ciekawymi ludźmi i próbowanie nowych rzeczy poprawia 

zdolności poznawcze i dodaje nowe wspomnienia. 

Im bardziej jesteś aktywny, tym bardziej prawdopodobne jest, że twoja pamięć pozostanie silna. 

Ćwiczenia zwiększają przepływ krwi i tlenu do mózgu. Im bardziej siedzisz, tym bardziej 

prawdopodobne jest, że wystąpią u Ciebie deficyty pamięci. Dobre odżywianie utrzymuje również silną 

pamięć, ponieważ dostarcza mózgowi tego, czego potrzebuje do produkcji substancji chemicznych, 

które pomagają przechowywać wspomnienia. Sen również pomaga: mózg przechowuje informacje w 

nocy podczas snu. 

Dziesięć wskazówek dotyczących przywództwa opartego na mózgu 

Mówiliśmy o tym, jak zrozumienie mózgu i stosowanie badań nad mózgiem pomaga ci stać się lepszym 

liderem. Podam dziesięć wskazówek, które pomogą Ci zachować głowę podczas przewodzenia. 

Zatrudnij liderów 

Kiedy jesteś otoczony innymi osobami o cechach przywódczych, otrzymujesz lepsze porady i lepsze 

strategie podejmowania decyzji, a także możesz prowadzić biznes tam, gdzie chcesz w krótszym czasie. 

Jako lider musisz 

✓ Zatrudnić tych, którzy według Ciebie mają zdolności przywódcze - tych, którzy słuchają , dobrze się 

komunikują, są bardzo zmotywowani, wiedzą i podzielaj Twoje wartości. 

✓ Maksymalizuj możliwości przywódcze w swoim zespole kierowniczym wyższego szczebla. 

✓ Odsuń się i pozwól swoim liderom robić to, co potrafią najlepiej. Kiedy masz pracowników, którzy 

według Ciebie są gotowi do kierowania, usiądź z tyłu i daj im możliwość wykorzystania ich umiejętności. 

Maksymalizuj cyfrową mądrość 



Dbaj o aktualność technologiczną swojej organizacji, równoważąc cyfrowych imigrantów (dla których 

technologia cyfrowa jest nowa) wśród pracowników z cyfrowymi tubylcami (tymi, którzy dorastali z 

technologią cyfrową). Skorzystaj z pomocy tych obeznanych z technologią pracowników, którzy mogą 

uczyć innych, w tym siebie. Mózg zmienia się w wyniku liczby godzin spędzanych na pracy z cyfrowymi 

gadżetami. Dowiedz się, jak działają te mózgi, jakie są ich potrzeby i jak możesz lepiej kierować zarówno 

tymi, którzy są bardzo dobrze zaznajomieni z technologią i polegają na niej, jak i tym, którzy muszą 

dowiedzieć się więcej na jej temat. 

Zabierz ze sobą ludzi 

Podziel się swoimi wartościami, ideałami i wizją ze swoimi zwolennikami. Użyj swojej pasji i wpływu, 

aby inni uwierzyli w Ciebie. Robisz to przez 

✓ Uznanie ich wartości dla organizacji 

✓ Rozpoznawanie i wykorzystywanie ich mocnych stron 

✓ Chwaląc ich osiągnięcia 

✓ Utrzymywanie ich skupionych na celach 

Daj przykład 

Neurony lustrzane zapewniają, że wszelkie zachowania, które modelujesz dla swoich pracowników, są 

odtwarzane w ich mózgach. Innymi słowy, kiedy ktoś obserwuje, jak traktujesz klienta, te same 

połączenia, które tworzy twój mózg, gdy aktywnie wchodzisz w interakcje, powstają w mózgach tych, 

którzy cię obserwują. Upewnij się, że  

✓ Modelujesz, jak należy traktować klientów. 

✓ Modelujesz, jak należy dążyć do celów. 

✓ Tak jak Aleksander Wielki zawsze prowadził swoich żołnierzy do bitwy, bądź widoczny dla swoich 

pracowników. 

✓ Bądź optymistyczny i pozytywny. Emocje są zaraźliwe. 

Obsługa Konfliktu 

Wielu przywódców nie lubi konfliktów. Niektórzy ignorują to i mają nadzieję, że zniknie samoistnie. 

Jeśli nie zajmiesz się konfliktem, pracownicy stracą do Ciebie zaufanie. Dobra wiadomość jest taka, że 

możesz podjąć kroki w celu rozwiązania konfliktu. Spróbuj wykonać następujące czynności: 

✓ Zadawaj pytania, aby wyjaśnić problem. 

✓ Uważnie słuchaj obu stron. 

✓ Nie przyjmuj stron. 

✓ Znajdź sposób, aby sprzeczni pracownicy lub zespoły doszli do porozumienia; doprowadzić ich do 

kompromisu. 

✓ Jeśli kompromis jest mało prawdopodobny, zaangażuj negocjatora. 

✓ Wypróbuj rozwiązanie korzystne dla wszystkich. 



Konflikt może spowolnić produktywność i spowodować przenikanie negatywnych emocji w miejscu 

pracy. Postaraj się stworzyć klimat otwartości i zaufania, aby pracownicy byli bardziej skłonni do 

wyeksponowania swoich różnic i znalezienia rozwiązania. 

Oprzyj się pokusie mikrozarządzania 

Zatrudniłeś swoich pracowników, bo wiedziałeś, że będą pasować. Znają swoją pracę. Możesz się 

zrelaksować! Jeśli podejrzewasz pracowników, osłabiasz ich motywację. Daj im szansę zrobienia tego, 

do czego ich zatrudniłeś. Bądź tam dla nich. Zapytaj, czy możesz pomóc. Ale załóżmy, że wiesz, co 

robisz, kiedy ich zatrudniłeś! 

Doceniaj inteligencję emocjonalną 

Zwróć uwagę na to, jak pracownicy wchodzą w interakcje z Tobą i innymi osobami. Umiejętność 

komunikowania się z innymi i czytania nie ma nic wspólnego z uczęszczaniem do najlepszych szkół czy 

uzyskiwaniem najlepszych ocen. W rzeczywistości wielu z tych osób, z którymi chodziłeś do szkoły, nie 

odnosi sukcesów, ponieważ mają umiejętności akademickie, ale nie umiejętności interpersonalne. 

Modeluj własne umiejętności związane z inteligencją emocjonalną, pracując z innymi i rozmawiając z 

nimi. Jeśli twoje środowisko pracy jest wypełnione ludźmi korzystającymi z umiejętności społecznych, 

ci nieliczni, którym ich brakuje, mogą uczyć się poprzez obserwację. Jeśli w Twoim miejscu pracy 

brakuje modeli inteligencji emocjonalnej, rozpocznij szkolenie w zakresie tych umiejętności. 

Daj kredyt; Weź gotówkę 

Wielu pracowników narzeka, ponieważ czują, że nie otrzymali uznania za swoją pracę. Uważają, że ich 

przełożeni wykorzystują ich pomysły i ciężką pracę, aby wyglądać dobrze. Takie zachowanie może 

wywołać masę urazy. Daj pracownikom kredyt. Pozwól im dobrze się czuć i mieć swój wkład w 

osiągnięcie Twoich celów. Dobra wiadomość jest taka, że ich ciężka praca przyczynia się do sukcesu 

Twojej firmy i poprawy wyników finansowych. Weź gotówkę! Daj pracownikom kredyt! 

Przekazać opinię 

Informacje zwrotne mają dwojakie znaczenie: dają pracownikom możliwość zmiany sposobu pracy, tak 

aby wykonywali lepszą pracę, oraz zwiększają zdolność całej organizacji do odniesienia większych 

sukcesów. Każda osoba, która poprawia swoje wyniki, przybliża Cię do osiągnięcia Twoich celów. 

Przekazując opinię, upewnij się, że 

✓ Podajesz konkret. Cheerleading nie jest złą rzeczą, ale konkretne informacje zwrotne dostarczają 

pracownikom danych, z którymi mogą pracować nad poprawą. 

✓ Zaproponujesz ulepszenia. Łatwiej jest przekazać pozytywne opinie, ale nie chcesz, aby pracownicy 

popadli w samozadowolenie. Wskaż obszar, w którym mogliby się poprawić, aby mieli nad czym 

popracować. 

✓ Połączysz opinie z wynikami pracy pracownika i pokażesz wpływ ich wyników na organizację. 

Szukaj informacji zwrotnych od swoich pracowników. Jeśli wysłuchasz tego, co według nich możesz 

poprawić, z większym prawdopodobieństwem zareagują na Twoją opinię. 

Kiedy nie możesz się zdecydować, biegnij po to! 

Nienawidzę tych dni, kiedy nie mogę podjąć decyzji ani podjąć decyzji, a potem natychmiast zmienić 

zdanie. Niezdecydowanie może mieć coś wspólnego z brakiem neuroprzekaźnika dopaminy, która 



działa w ośrodku wykonawczym mózgu i pomaga wyeliminować inne opcje po podjęciu decyzji. Ruch 

to szybki sposób na naprawienie dawki dopaminy. Jeśli nie możesz się zdecydować, poćwicz. Szybki 

spacer lub bieg powinny pobudzić Twój umysł na tyle, aby pomóc Ci podjąć decyzję. Kolejną zaletą 

ćwiczeń jest to, że pomagają pozbyć się organizmu i mózgu ze stresujących substancji chemicznych, 

które mogą również utrudniać podejmowanie decyzji. 

Dziesięć sposobów na zbudowanie lepszego mózgu 

Jako lider, który chce coś zmienić, chcesz zrobić wszystko, co w Twojej mocy, dla swojego mózgu. 

Dziesięć wskazówek w tym rozdziale pomoże Ci rozpocząć zdrowe życie. 

Jedz pożywnie 

Jeśli naprawdę chcesz wysokiego poziomu poznania i możliwości łatwiejszego przyswajania nowych 

informacji, zacznij od diety. Twój mózg składa się w około 78% z wody. Utrzymuj nawilżenie dla 

optymalnej wydajności. Upewnij się, że jesz świeże owoce, orzechy, warzywa bogate w 

przeciwutleniacze - ciemnozielone, liściaste, łagodne białko, złożone węglowodany i dobre tłuszcze, 

takie jak kwasy tłuszczowe omega-3 w łososiu, sardynkach i tuńczyku. Twoje ciało zamienia jedzenie w 

glukozę, która odżywia mózg. Twój mózg nie może magazynować energii więc częste jedzenie to dobry 

pomysł. Zbilansowanie diety powinno zapewnić Ci większość tego, czego potrzebujesz, ale 

porozmawiaj ze swoim lekarzem, jeśli rozważasz suplementy, takie jak kapsułki multiwitaminowe lub 

olej rybny. 

Przenieś lub strać. Według badań dr Johna Mediny, autora Brain Rules i dyrektora Brain Center for 

Applied Learning Research na Seattle Pacific University, ćwiczenia mogą zwiększyć twoje zdolności 

poznawcze w ciągu kilku tygodni. Ćwiczenia aerobowe tylko dwa razy w tygodniu przez około 30 minut 

zwiększają przepływ krwi i dostarczają więcej tlenu do mózgu - wszystko to oznacza, że powstają nowe 

naczynia krwionośne, a stare odnawiają się, utrzymując komórki mózgowe w zdrowiu. 

Ćwiczenia pozwalają również pozbyć się substancji stresogennych, które nagromadziły się w mózgu. 

Te chemikalia mogą zakłócać naukę i pamięć. Bardziej ekscytującą wiadomością jest to, że ćwiczenia z 

czasem mogą zmniejszyć ryzyko choroby Alzheimera nawet o 50 procent. Im więcej ćwiczeń 

wykonujesz, tym bardziej mózg uwalnia substancję chemiczną zwaną mózgowym czynnikiem 

neurotropowym (BDNF), który w zasadzie zapładnia mózg i pomaga neuronom rosnąć. Ćwiczenia 

wpływają również na określone obszary, które pomagają w uczeniu się i zapamiętywaniu. 

Odpoczynek 

Kiedy śpisz, twój mózg nie śpi. Nauka o mózgu uważa, że uczysz się podczas snu. Twój mózg powtarza 

połączenia, które stworzył w ciągu dnia, gdy uczył się i miał inne doświadczenia. Proces ten nazywa się 

konsolidacją, a przerwy w śnie w określonych momentach wpływają na to, co pamiętasz. Śpij około 

ośmiu godzin i sprawdź, czy czujesz się lepiej, lepiej myślisz i więcej pamiętasz. Napy również zwiększają 

wydajność. Około godziny 15:00 większość ludzi naprawdę chce spać. To świetny czas dla Ciebie i 

Twoich pracowników na drzemkę. Drzemka może zwiększyć wydajność i uwagę! 

Zrelaksować się 

Trochę stresu poprawia pamięć, ale trochę więcej i możesz mieć kłopoty. Według niektórych badaczy 

hormony stresu, takie jak kortyzol, mogą w rzeczywistości rozłączyć sieć neuronów w mózgu. Kiedy to 

się dzieje, zaczynasz myśl i nie możesz sobie przypomnieć, jak to zakończyć, albo zacząć coś robić i 

zapominać, co to było. 

Aby utrzymać niski poziom stresu, wypróbuj następujące rozwiązania: 



✓ W miarę możliwości unikaj stresujących sytuacji. 

✓ Ćwicz, aby pozbyć się nagromadzonych hormonów stresu. 

✓ Jeśli uważasz, że masz depresję, poszukaj pomocy. 

Stres kosztuje firmy każdego roku. Jeśli w pracy oczekuje się od Ciebie wiele, musisz mieć poczucie 

kontroli. Świadomość, że masz umiejętności i narzędzia do wykonywania swojej pracy, daje ci tę 

kontrolę. 

Utrzymuj kształt swojej pamięci 

Odłóż na chwilę swój smartfon, osobistego asystenta cyfrowego i komputer. Czy znasz numery 

telefonów swoich przyjaciół, współpracowników lub członków rodziny bez konieczności ich 

wyszukiwania? Jeśli chcesz poprawić swoją pamięć i mózg, musisz to wykorzystać. Zapamiętaj coś. Jeśli 

nie lubisz zapamiętywać liczb, wypróbuj wiersz lub zabawne historie. Czy jesteś typem osoby, która 

chciałaby, żebyś pamiętał dowcipy po ich usłyszeniu? Zrób wszystko, aby zapamiętać kilka dowcipów. 

To świetne treningi dla twojej pamięci roboczej. Z biegiem czasu zapominasz o strategiach pamięci; 

ćwiczenie pamięci może dać Ci możliwość ponownego zapoznania się z niektórymi z nich. Pracuj dalej! 

Odbierz książkę 

Czytałeś ostatnio dobrą książkę? Czytanie jest dobre dla mózgu. Zwiększa również Twoje słownictwo. 

Przeczytaj coś - fikcję, literaturę faktu, poezję, cokolwiek! - a potem z kimś o tym porozmawiać. Jeszcze 

lepiej, dołącz do klubu książki lub załóż taki sam. Czytanie pomaga budować nowe połączenia w mózgu, 

a nawet może powodować rozwój nowych neuronów. Daje też coś, o czym można porozmawiać z 

ludźmi. Budowanie relacji polega na znalezieniu wspólnej płaszczyzny. 


