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Historia, którą zaraz poznasz, ma swoje miejsce

gdzieś poza czasem, realiami, codziennością i

rutyną.

 

Sprzeczności, paradoksy, asynchroniczne zdarzenia –

nie mają tutaj tak naprawdę znaczenia…  

Wskazują tylko główne przesłanie historii- które ma

charakter uniwersalny i ponadczasowy.

 

Zapraszam Cię w podróż z pewnym młodym człowiekiem,

który chcąc zdobyć kompetencje przyszłości, wybiera

się w wędrówkę do dalekich wschodnich krain… 

 

 Tam, dzięki pomocy mistrza, dociera do najgłębszych

zakątków swojej duszy- poznając siebie i sekrety

inteligencji.

 

 Nie taj szkolnej, mierzonej testem IQ- ale dużo

cenniejszej, czyniącej z niego najprawdziwszego

lidera. 

 

Inteligencja emocjonalna

kompetencja przyszłości
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Mistrzu, dotarłem tutaj po wielu próbach, błędach,
potyczkach, bataliach z przeciwnościami losu. Jesteś moją
ostatnią nadzieją.
W tym roku zostałem prezesem studenckiego stowarzyszenia,
zrzeszającego setki członków. Do tego awansu… dążyłem od
lat, jednak mam wrażenie, że nic nie idzie po mojej myśli.
Ludzie nie chcą działać, nie pojawiają się na spotkaniach,
projekty są odwlekane…. 
Marzę, by stać się najlepszym liderem. Powiedz mi, co mam
robić. 

Mistrz ze spokojem kiwa głową, przysłuchując się swojemu
gościowi, młodemu chłopakowi, który wpadł do jego pieczary.

Nie powiem Ci, co masz robić-odpowiada z uśmiechem.

Jak to nie!-  oburzony student podrywa się, a jego oczy płoną.

Odpowiedź i rozwiązanie Twoich problemów- są już w
Tobie…

Przecież uchodzisz za jednego z najmądrzejszych i
najbardziej  inteligentnych ludzi na świecie! –burzy się dalej
gość.

Inteligencja, o której mówisz, różni się od tej, o której mówi
się w waszych zachodnich szkołach. Opiera się nie na
liczbach i ocenach, ale na czymś głębszym. Emocjach,
samoświadomości, empatii, spostrzegawczości i relacjach…
Czy po taką wiedzę przyszedłeś?

Jeśli ta wiedza pomoże mi zostać dobrym liderem… Proszę,
pomóż mi ją odkryć!- mówi student bez namysłu, po czym
siada obok Mistrza.
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Kiedyś pojawił się w mojej pieczarze pewien
człowiek, dość podobny do Ciebie. Młody i porywczy. 
Żądał, by natychmiast wyjaśnić mu, jest różnica
między niebem, a piekłem. Nazwałem go gburem i
wyjaśniłem, że nie będę marnować czasu na rozmowę
z nim. 
Człowiek wyjął z pochwy miecz i krzyknął „zabiję Cię
za to znieważenie”…
 „To właśnie jest piekło” – wyjaśniłem mu.
Człowiek zamarł, uspokoił się i z szacunkiem ukłonił,
dziękując za wyjaśnienie. „To było z kolei niebo”.

Mądra historia. Ale do czego dążysz, Mistrzu? Jak to ma
wpływ na moje przewodzenie ludźmi. Przecież ja na
nikogo nie wyskoczę z mieczem.

Jak zadziałał mężczyzna?
Bardzo impulsywnie. Też taki trochę jestem, często daję
się porwać moim emocjom. 

Czy znasz swoje emocje? 
Nigdy o tym nie myślałem

ZNAJOMOŚĆ WŁASNYCH 
EMOCJI
- SAMOŚWIADOMOŚĆ- 
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Czy potrafisz je rozróżniać? Czy masz świadomość, jak wpływają na
Twoje myśli i zachowania?
Emocje… pojawiają się przecież nagle, często bez zapowiedzi, jako
reakcja na jakieś zdarzenie… Są może pewnego rodzaju wskazówką,
pokazują przecież, że coś było dla nas ważne. I dlatego cieszę się, gdy
osiągam sukces i zostaję nowym prezesem stowarzyszenia, lub jestem
wściekły, gdy nie otrzymuję tego, czego oczekiwałem. W sumie, nie tak
łatwo te emocje rozróżniać. O ile radość i złość to raczej przeciwstawne
bieguny, to na przykład smutek może wiązać się z jakiegoś rodzaju
lękiem… I to determinuje moje zachowania, myśli o sobie, o innych, o
pracy, wyzwaniach, wpływa na moją motywację i chęć do działania… 

Co da Ci samoświadomość i znajomość swoich emocji?
Lepsze zrozumienie siebie i swojego postępowania, dzięki temu lepsze
kierowanie życiem, planowanie pracy, podejmowanie decyzji…
Ale jak to ma się do bycia liderem? Przecież ja kieruję ludźmi, to oni są
centrum mojego zainteresowania…
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Jaka była Twoja największa porażka?

W zeszłym miesiącu mieliśmy zorganizować naprawdę
duże wydarzenie dla całego miasta. 
Wszystko szło  doskonale, ale dziewczyny
odpowiedzialne za rezerwację pomyliły daty i na
miejscu okazało się, że nie mamy sali! 

Byłem na nie taki wściekły, że od razu wpadłem w
złość i zacząłem krzyczeć. Kazałem znaleźć inną salę,
ale przez to zamieszanie, goście pomylili adresy, w
rezultacie, na wydarzenie, prawie nikt nie przyszedł. 

Najgorsze wydarzenie roku. Trzasnąłem drzwiami i
poszedłem z kolegami do na kilka piw, by się
odstresować. 
Po powrocie do domu, byłem totalnie wykończony,
nadal wściekły i sfrustrowany, ale jednocześnie
czułem, że to moja wina. Jestem beznadziejnym
prezesem… i to poczucie, złość i frustracje, towarzyszą
mi zawsze, gdy coś nie idzie zgodnie z moim planem.

KIEROWANIE 
EMOCJAMI
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Czy Twoją porażką tego dnia było na pewno to, że wydarzenie nie
odbyło się pomyślnie?
Mistrzu, mądre pytanie. Najgorsza była moja postawa. Trudno mi
zachować spokój i kontrolę, panowanie nad emocjami to nie moja mocna
strona. Wybucham, a następnie trapi mnie żal i poczucie winy.

Co możesz robić inaczej?
Starać się je opanować. Panować nad gniewem, smutkiem, irytacją,
zanim przeleję te negatywne emocje na innych...Szukać konstruktywnych
technik radzenia sobie...

Ale najpierw…
Najpierw muszę być ich świadom. Dlatego, tak ważne było zrozumienie
swoich emocji- by móc kierować swoimi reakcjami: w relacji ze sobą, jak
i innymi ludźmi. 
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Wyobraź sobie, że pracujesz nad pewnym bardzo
ważnym projektem. Dążysz tutaj do czystego
mistrzostwa- ponieważ masz szansę otrzymać spore
dofinansowanie na swoje działania. Jakie kroki
musisz podjąć, by osiągnąć swój cel?
Muszę, co najważniejsze, skoncentrować się na tym
jednym, konkretnym zadaniu.

Jakie towarzyszą Ci emocje?
Z jednej strony, czuję niepokój: lęk, stres i poczucie
presji raczej nie pomagają w działaniu… z drugiej,
towarzyszy spora dawka ekscytacji i zapału. 

Emocje takie jak niepokój lub lęk są niezwykle
ważne. Przygotowują nas na pewnego rodzaju
niebezpieczeństwo i trudności. Przesadny lęk
obniża też Twoją sprawność umysłową i zdolność do
kreatywnego działania. Pozytywne emocje, takie jak
radość mogą za to dodawać chęci do działania,
zachęcać do współpracy lub dzielenia się z innymi-
z drugiej, obniżać naszą czujność i zwiększać
uległość.

IDA PIĄTKOWSKA

ZDOLNOŚĆ
MOTYWOWANIA SIĘ
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Wszystko to jest takie czarno-białe…

 Emocje pełnią także znaczącą rolę w pewnym procesie. Na pewno
wiesz, o czym mówię. 
Masz na myśli motywację? Tak, chociaż i ona z czasem słabnie… 

W jej zachowaniu, motywowaniu siebie, i grupy, mamy pewnych
sprzymierzeńców. 
Ktoś kiedyś wspominał mi o znaczeniu  optymizmu i nadziei. 

U ich korzeni stoi przekonanie, że panuje się nad wydarzeniami w
życiu i potrafi stawiać czoło wszelkim wyzwaniom. Ale co jeszcze
wpływa na Twoją motywację do działania? Jesteś skoncentrowany na
zadaniu, opanowany, znasz swój cel…
Potrzeba mi też kreatywnego podejścia. Kreatywnego- czyli jednocześnie
innowacyjnego, ale również zgodnego z  moimi zainteresowaniami i
pozwalającego wykorzystać moje talenty. 

Takim właśnie stanem jest flow- stan przypływu, pewnego rodzaju
stanu umysłu, kiedy twoja aktywność pochłania Cię bez reszty.
Tracisz poczucie czasu i przestrzeni, jesteś w całości pochłonięty
swoim zadaniem, tak, że staje się celem samym w sobie. Zewnętrzna
motywacja, staje się motywacją wewnętrzną.
Chciałbym osiągać taki stan w naszych grupowych projektach…
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Znasz już swoje emocje. Umiesz nimi kierować.
Potrafisz znaleźć motywację do działania i

wykorzystać swoje zdolności.  Czego tu brakuje?
Jako lider- przede wszystkim mam przewodzić

ludziom, delegować zadania, współpracować. Ale oni
tak często nie chcą współpracować... Weźmy przykład:
na spotkaniu z członkami zespołu, pewna dziewczyna

nie odzywa się, co chwile sprawdza telefon. Denerwują
mnie takie zachowania, nie po to się spotkaliśmy,

mówię jej,  co sądzę o jej zachowaniu… i potem czuję,
że atmosfera staje się niezwykle ciężka, wszyscy mają

do mnie jakieś wyrzuty…
 

Czy aby na pewno? Cofnij się myślami wcześniej.
Przypatrz się. Dziewczyna jest wyjątkowo spięta. 

 Zaciska wargi. Patrzy to na telefon, to gdzieś przez
okno…

Brzmi, jakby była bardzo zmartwiona. Może ktoś z
rodziny jest chory? Albo czeka na wyniki egzaminu…

 
Tego nie wiesz. Ale musisz zdać sobie sprawę, jak

ważna jest umiejętność rozpoznawania emocji
innych ludzi.

 

ROZPOZNAWANIE
EMOCJI INNYCH OSÓB
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Tylko ja nie jestem taki empatyczny jak moja mama czy babcia, nie
potrafię pocieszyć załamanej osoby albo uspokoić kogoś, kto płacze.

Empatia to nie tylko pocieszanie i współodczuwanie. To też zdolność
rozpoznawania i zrozumienia cudzych reakcji emocjonalnych i
zachowań.
Takie wyobrażeniowe „wchodzenie w cudze buty”. 

Dokładnie.
Dzięki temu, mogę dostosować moje zachowanie, reakcję i oczekiwania
do kontekstu i możliwości drugiej osoby… A to wpłynie nie tylko na
atmosferę pracy, jak i efektywność. 

Wszyscy potrzebujemy zrozumienia.
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Mistrzu, wiesz, czasem praca w grupie bywa niezwykle
trudna. Ludzie odchodzą ze stowarzyszenia, pojawiają
się nowi członkowie… Jednak mam wrażenie, że tak
naprawdę, nie tworzymy zespołu. 

Nawiązywanie relacji i podtrzymywanie związków,
to ostatnia gałąź inteligencji emocjonalnej.
Zasadnicza dla Twojej roli lidera. 
Tutaj również muszę wykazać się zdolnością empatii, a
przy tym kierowania moimi własnymi emocjami.
Okazując innym własne zainteresowanie,
zaangażowanie i otwartość – zwiększam szanse, że i
oni zaangażują się w tę relację. 

Zdolność takiej komunikacji, to podstawa
inteligencji społecznej, która umożliwia Ci nie tylko
organizowanie grup i przewodzenie nim, ale też
negocjowanie nowych rozwiązań, nawiązywanie 
 kontaktów, lub intuicyjne domyślania się cudzych
uczuć.

IDA PIĄTKOWSKA

NAWIĄZYWANE I
PODTRZYMYWANIE 
ZWIĄZKÓW  Z INNYMI
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Mistrzu, czuję, że wszystkie umiejętności, o których mówimy,były we
mnie przez pewien czas "uśpione".
Nie zdawałem sobie sprawy z ich znaczenia w życiu moim, jak i całego
stowarzyszenia. 

Inteligencja emocjonalna: rozumienie moich emocji, kierowanie
nimi, motywowanie, rozpoznawanie cudzych emocji i nawiązywanie
relacji… 
To zadania pozornie proste, a jednocześnie wymagające ogromnej
samoświadomości. Ta kompetencja, będzie kierować mną w dalszym
działaniu.
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