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mások gondolatait, érzéseit vagy szándékait.

Mit tehet érzelmi önfejlesztése
érdekében?

Tavaszi beköszöntő
Olyan vezetői kultúra kialakításához
szeretnék hozzájárulni, ahol a vezetők
tudatosak abban, amit teremtenek és
támogatják munkatársaikat abban, hogy célt,
értelmet és megelégedettséget találjanak
a munkájukban.
Az emberi szervezetben szerintem létezik egy évszakritmus, ami a
tavasz közeledtével friss érzelmeket vált ki. Érezzük, ahogy a ragyogóan
kék égbolt, az első tavaszi virágok illata vagy a hajnali madárcsicsergés
felfrissíti a lelkünket. Persze lehet, hogy mindez nagyon szubjektív, kutatási
eredményekkel sajnos nem tudom alátámasztani.
Pedig az elmúlt évtized az érzelmek vizsgálatának páratlan fejlődését hozta.
Miután sikerült betekinteni a működő agyba az új technológiai eszközök
segítségével, történelmünkben először vált láthatóvá az, hogy mi történik ott,
mialatt gondolkodunk, érzünk vagy álmodunk.
Utánanéztem, hogy a munkahelyi érzelmek és az érzelmi intelligencia
területén milyen új kutatásokat végeztek az elmúlt években, mert úgy
éreztem, ez izgalmas témája lehet a magazin tavaszi számának. Ahány
érzelmekkel kapcsolatos kutatás, annyiféle eredmény. Végül rábukkantam
egy, az érzelmekről szóló 2016-os tudományos összefoglalóra, amelyben
élvonalbeli kutatók leírják: a temérdek kutatás ellenére a tudomány még
mindig nagyon keveset tud az érzelmekről.
Lehet, hogy az érzelmek titkait az expresszionista művészeknél kellene
keresnünk, nem pedig a tudomány embereinél?
Jó olvasást és üdítő tavaszi érzelmeket kívánok!

„Hiába minden óvatosság, tapintat, az érzelmek áttörik az együttélés formáit, egy napon fekete és fehér bárányokra szakad szét
a nyáj, s a pásztor tehetetlenül érzi, hogy a fehérek közelebb

Örömmel venném, ha a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu
e-mail címen megosztaná velem a véleményét és azt, hogy miről olvasna
szívesen, hiszen célom, hogy színvonalas és tartalmas kiadványt juttassak
el önhöz a jövőben.

állanak szívéhez.”
Márai Sándor

Kránitz Éva
vezetőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó
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Vezetői dilemma:
Kifejezze-e vezetőként
az érzelmeit, vagy
inkább ne?

őket. Mások idegenkednek az érzelmektől, hajlamosak elnyomni őket, vagy igyekeznek gyorsan
túltenni magukat rajtuk. Mit javasoljunk hát egy erősen érzelmi beállítottságú vezetőnek, azt,
hogy ne mutassa ki az érzelmeit? Míg a társát, aki menekül az érzelmek elől, biztassuk arra, hogy
mutassa ki? Érezzük, hogy a megoldás nem egyszerű.
Másrészről, tudjuk a mindennapi tapasztalatainkból, hogy az érzelmek nyílt kifejezése a munkahelyi sikert pozitív és negatív irányban is befolyásolhatja. Ha a vezető érzelmi önkifejezése pozitív
irányba tolódik el, a munkahelyi teljesítmény nagy valószínűséggel javul, ha a félelemkeltés irányába, akkor romolhat. De nem biztos, hogy romlik, sőt… Kutatások bizonyítják, hogy ha a vezető
kifejezi például a dühét vagy félelmet keltő indulatait, az pozitív hatással is lehet a beosztottak
teljesítményére.
A kulcsot a kérdésre a hitelességben látom.
Ha az itt található kérdések döntő többségére igennel válaszol, akkor ön valószínűleg egy
hiteles vezető, akinek nincs különösebb problémája azzal, hogy bizalomra épülő kapcsolatokat
alakítson ki másokkal, és a fenti kérdésre is könnyen megtalálja a saját válaszát.

Építsünk a pozitív érzelmek energiájára
Ha érzelmi beállítottságú emberekkel dolgozunk (nem beszélve arról, ha magunk is azok vagyunk), akkor több okból is hátrányos, ha az érzelmeket kizárjuk. Rossz hangulatot, ellenállást,
vagy súlyosabb esetben félelmet válthatunk ki, ami stressznövekedéshez és termelékenységcsökkenéshez vezet. Ami ennél még sajnálatosabb, hogy elmulasztjuk a lehetőségét annak,
hogy építünk a pozitív érzelmek energiájára.

egy vezető csapata érzelmi vezetője is, emiatt az
ő felelőssége, hogy a kollektív érzelmeket pozitív
Henri Lamy

irányba terelje és kitisztítsa, eloszlassa a mérge-

Középvezetővé frissen kinevezett ügyfelem mesélte, mennyire fellelkesült az első osz-

ző érzelmek szmogját.

tályértekezletén, amikor munkatársai kifejezték, mennyire örülnek annak, hogy őt nevezték ki a csoportvezetők közül. Alig bírta visszafogni az érzelmeit, így inkább kiment az
irodából, és „kiörömködte” magát. Megkérdeztem tőle, miért viselkedett így. Azt mondta,
nem merte kimutatni az érzelmeit, mert attól tartott, hogy nem vet rá jó fényt. Ez a vidám,

Ha a vezető pozitív kisugárzású, akkor úgy működik, mint egy érzelmi mágnes, akihez a beosztot-

mindig mosolygós és életteli fiatal vezető elbizonytalanodott, vajon kimutathatja-e a pozi-

tak természetesen vonzódnak. A célok nagyobb valószínűséggel érhetők el bizalmat élvező, lel-

tív érzelmeit (amit eddig csoportvezetőként természetes módon és gond nélkül kifejezett)

kes emberekkel, akik – ha az számukra fontos – az érzelmeiket őszintén és hitelesen kifejezhetik.

az új, felelősségtelibb munkakörben.
A vezetők gyakran szembesülnek azzal a dilemmával, hogy kimutassák-e érzelmeiket,
vagy inkább távolságtartók legyenek. Az érzelmi természetünk nagyon különböző, vannak,
akiknél az érzelmek könnyen kiváltódnak, mélyebben, intenzívebben és hosszabban élik át

6

vezetés & karrier

vezetés & karrier

711

Mikor dolgoznak jobban az
emberek, ha a vezető támogató,
vagy ha félelmet kelt?
Rövid válasz: az attól függ…
Sok kutatás vizsgálta a két érzelmi stratégia hatását, és ellent-

az anyacégük elvár, és amelyeknek a fejlesztéséről beszélgetünk,

mondásos eredmények szület-

felejtsük el, ezek ugyanis nem működnek Oroszországban. Az

tek. Jelenleg az az uralkodó nézet,

ottléte első idejében ezeket alkalmazta, de kudarcot vallott. Meg-

hogy a vezető érzelmi önkifeje-

osztott velem több esetet is, például, hogy a kiadott feladatokat a

zésének hatása a beosztottak-

beosztottak többször nem hajtották végre, mint igen, és amikor

tól függ, konkrétan attól, hogy

számonkérte őket, kifogásokkal és nyilvánvaló hazugságokkal ta-

azok mennyire igénylik a támoga-

lálkozott. Ugyanakkor látta, hogy az orosz vezetőtársai egészen

tó kapcsolatot, mennyire töreksze-

jól boldogulnak, és megfigyelte, hogyan csinálják. Mit gondol, mit

nek a harmónia megélésére.

tanult a svájci vezető az orosz vezetőktől? Olyan, a helyi viszo-

A harmóniát kereső munkatársak

szönő viszonyban sem voltak az anyacég elvárásaival. Elmondta,

nyok között jól működő vezetői viselkedésformákat, melyek kö(akiket általában a kedvességük-

hogy jól működik például a kiabálás, a nyílt fenyegetés, de előfor-

ről, jó társas hajlamukról ismerhe-

dul, hogy némi zsarolást is be kell vetni a célok elérése érdekében.

tünk fel) gyengébben teljesítenek
a fenyegető vezetői viselkedés ha-

Amikor egy vezető pozitív emberi kapcsolatokra törekvő munka-

tására, mint érzelmileg semleges

társakkal dolgozik, mindenesetre jobban teszi, ha kerüli a dühöt,

vagy támogató közegben. Ez ta-

az indulatos és fenyegető viselkedésformákat, mert ezek garan-

lán nem meglepő.

táltan negatívan hatnak a harmóniát keresők teljesítményére.

Ellenben azok a beosztottak, akik
nem törekednek támogató, harmonikus kapcsolatokra, motiváltabbak, és jobban teljesítenek
olyan vezető mellett, aki kifejezi
a negatív érzelmeit (pl. fenyegető indulatait, dühét), mint olyan
vezető mellett, aki érzelmileg
semleges vagy támogató.
Oroszországban vezettem fejlesztő központot orosz és ott dolgozó külföldi vezetők számára egy
multinacionális cég megbízásából. Az egyik kitelepített svájci vezető elmondta, hogy azokat a vezetői kompetenciákat, melyeket
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Mit jelent az érzelmi
inteligencia?
Meglepő az a szakmai ká-

osz, ami a téma körül mára

kialakult. A kutatási eredmé-

nyek között nagyok a különbségek, ami talán nem meglepő, ha még abban sincs
egyetértés a szakemberek között (2016-ban), hogy az érzelmi intelligenciát képességként
(személyiségünkből adódó lehetőségként) vagy viselkedésformaként kellene vizsgálni.
A viselkedés felől való meg-

„A helyes
mederbe terelt
szenvedélyeink
bölcsek.”
Arisztotelész

A kutatók számára a kihívást az

intelligensnek nevezni (pl. Ste-

okozza, hogy az emberek általá-

ve Jobs). A kutatások kimutat-

ban nem tudják reálisan értékelni,

ták, hogy a nagy hatású, igazán

mi zajlik bennünk érzelmileg. És

átalakító erejű vezetésnek nem

nem tudni pontosan, mi okoz mit.

feltétele a magas érzelmi intelli-

Például, ha valaki kedves, és jól ki-

gencia.

jön másokkal, akkor azt feltételezhetjük, hogy jó az érzelmi önkont-

közelítés jobban érdekli a cé-

rollja vagy a konfliktusmegoldó

geket, mivel a viselkedésfor-

készsége. Ez azonban egyáltalán

zus a mai napig nem alakult ki. Az érzelmi intelligencia

mákból összeálló készségek

nem biztos, hogy így is van. Lehet,

fogalmát P. Salovey és J. Mayer vezette be (1990)

gyakorlással fejleszthetők, ami

hogy alapvetően egy kedves sze-

a pszichológiába, akik képességként definiálták, ami

kézzelfoghatóbb a munkahelyi

mélyiségről van szó, aki kerüli

magában foglalja, ahogyan az érzelmeket észleljük,

környezetben.

a konfliktusokat, mert nem tudja

Ahány kutató, annyi megközelítés és definíció, konszen-

megértjük, kezeljük és kifejezzük.

kezelni azokat.
A szakemberek jelenleg is nagy
erőkkel keresik az új értékelő eszközöket az érzelmi intelligencia

Az érzelmi intelligencia fogalma Daniel Goleman az Érzelmi intelligencia c. 1995-ben megjelent
könyvét követően vált népszerűvé. Goleman szerint az érzelmi intelligencia azt a képességet
jelenti, hogy:
1. felismerjük és megnevezzük saját érzelmi állapotunkat, és megértsük a kapcsolatot
a gondolataink, érzelmeink és tetteink között;
2. kezeljük az érzelmeinket, azaz képesek legyünk ellenőrzést gyakorolni felettük;
3. önmotiválással, tudatosan olyan érzelmi állapotba kerüljünk, amellyel elérjük a céljainkat;
4. mások érzéseit felismerjük, megértsük, és érzékenyen reagáljunk azokra, befolyásoljuk azokat;
5. kielégítő kapcsolatokat hozzunk létre és tartsunk fenn.

vizsgálatához és a munkahelyi teljesítményre gyakorolt hatásának

Az érzelmek
cselekvésre
való indítások
Az emóció, motiváció és megmozdul
szavak a szakemberek szerint a „motus” latin szóban gyökereznek, mely
„isteni ihletet” is jelent. Ha innen nézzük, akkor az érzelmeket nevezhetjük
„isteni eredetű” mozgatóerőknek is,
melyek a céljaink elérésére motiválnak bennünket?

egyértelmű kimutatásához.
Néhányan megkérdőjelezik, hogy
a vezetőknek szükségük van-e
egyáltalán magas érzelmi intelligenciára a céljaik elérése érdekében. Az ilyen szkepticizmus indokoltnak tűnik annak fényében, ha
azokra a jól ismert vezetőkre gondolunk, akiknek kiemelkedő teljesítménye nem vitatható, érzelmileg azonban aligha lehetne őket
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Lehet-e, érdemes-e fejleszteni
az érzelmi intelligenciát?
Ez az oka annak, hogy a szakemberek véleménye
megoszlik arról, hogy szervezeti szinten érdeMint arra rámutattam, az érzelmi intelligencia bonyolult
és sok vetületű, szakmai berkekben sem teljesen tisztázott terület. Például az a képességünk, hogy másokkal
érzelmileg azonosulni tudjunk (empátia), szakemberek szerint nehezen fejleszthető, ha gyerekkorban nem
alakul ki.

tálni.
Egyrészről azért, mert időigényes folyamat, és a
szokásos, csoportos tréningektől aligha várható
komolyabb eredmény. Másrészről, az érzelmi intelligencia fejlesztésének munkateljesítményre gyakorolt hatásáról nem állnak rendelkezésre
meggyőző bizonyítékok.
Az érzelmi intelligencia részterületeinek fejlesztése egyéni coachinggal sikerrel járhat, bár számos
feltételnek kell teljesülnie ehhez is. Például szeren-

Az érzelmi intelligenciának
azonban vannak olyan területei, melyek viszonylag kön�nyen fejleszthetők, például az,
hogyan olvassunk le alapvető
érzelmeket az arcról.
Az érzelmi intelligencia minden területének igazán
a mesterévé válni sok gyakorlást és visszajelzést igényel.

12

mes-e az érzelmi intelligencia fejlesztésébe invesz-
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csés, ha a fejlesztés egy olyan projekttel fut párhuzamosan, ahol számos érzelmileg kihívást jelentő
helyzettel találkozik a vezető (pl. mások ellenállása, konfliktusok), és lehetősége adódik új viselkedésmintákat begyakorolni, nem utolsósorban másoktól konstruktív visszajelzést kapni. A fejlődés
támogató környezet nélkül ugyanis aligha fog megtörténni.

„Az érzelmi intelligencia minden területének igazán
a mesterévé válni sok gyakorlást és visszajelzést igényel."
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Ahhoz, hogy egy lépést is tegyünk érzelmi önfejlesztésünk terén, jó, ha tudjuk, mit fejlesztenénk konkrétan.
Az érzelmi önismeret feltétele az önfejlesztésnek, éppúgy, mint az önmotiváció, ami nélkül általában egy lépést sem teszünk céljaink elérése érdekében. De hiába az önismeretünk és a motivációnk, ha nem tudjuk,
mitévők legyünk, mert nem ismerjük azokat a módszereket, melyeket az érzelmi intelligenciánk gazdagítására használhatunk. Ezekhez kínálok némi segítséget.

1. Mélyítse
az érzelmi
önismeretét

Figyeljen
érzelmei
üzenetére

Mit tehet érzelmi
önfejlesztése
érdekében?

Életünk minden pillanatát
valamilyen érzelmi állapot-

„Minden erős érzés magában

ban töltjük. Vannak ezek

hordozza az önmagunkra

között olyanok, melyekben

ébredés ígéretét."

otthonosan érezzük ma-

K atherine Woodward Thomas

gunkat, mert gyakran él-

amerik ai pszichoterapeuta

jük át, és jól ismerjük őket,
másokat alig ismerünk. Ha
van most ideje és kedve
a táblázatból válassza ki
azokat az érzelmi állapotokat, melyeket a legjobban ismer, vagy amire a jelenlegi érzelmi állapotában
leginkább rezonál.
Érzelmeinknek van üzenete, ami gyakran egy felszólítás cselekvésre, azaz
a „hogyan tovább”-ra. A félelem felszólíthat bennünket arra, hogy legyünk éberek, legyünk résen. A bánat
szolgálhatja azt a célt,

Mit tehet érzelmi önismerete
mélyítése
érdekében?
Például szánjon pár percet a kö-

Mire szólította fel, milyen tennivalóra? Milyen viselkedéssel válaszolt?
Mit gondol, megfelelő választ adott?
Hogyan kezelné ezt az érzelmet
a következő alkalommal?

2. Alakítson ki
magának önmotivációs stratégiát
„A gyengeség nem természete a lelkednek, hanem szerzett tulajdonsága. Negatív érzések, gondolatok és
lustaság eredménye, amikor »elha-

gyod magad«. Igazi természeted isteni és erős. Erre akkor döbbensz rá,
amikor »erőt veszel magadon«.”

Müller Péter

vetkező önismereti foglalatosságra: Gondoljon a legutóbbi
markáns érzelemre, amit érzett!
Hogyan nevezné? Hogyan hozta
létre, azaz mit gondolt, tapasztalt közvetlenül az érzelem meg-

Hogyan „vegyen
erőt magán” céljai
eléréséhez?

jelenése előtt? Azaz, mi zajlott

Gondoljon egy olyan feladatra, amit

önben, ami az érzelemhez veze-

nem szívesen végez, de mindenképpen

tett? Mi volt az érzelem üzenete?

meg kell tennie.

hogy egy komoly veszteség felett napirendre térjünk, az ezzel együtt járó
befelé fordulás pedig módot adhat arra, hogy
a veszteségünket meggyá-

„Igazi természeted isteni és erős.

szoljuk, levonjuk a következtetéseket, és új erőnk
visszatéréséből új terveket
kovácsoljunk.
Az örömteliség üzenheti:
„Csak így tovább”!

Erre akkor döbbensz rá, amikor
»erőt veszel magadon«.”

Mit üzen önnek a mostani
érzelmi állapota?
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A hatásos önmotiváló stratégiák közös vonása, hogy úgy
„adjuk el” magunknak a nem-

Hogyan tartsa kordában
a nemkívánatos érzelmeit?

szeretem dolgot, hogy például előhívjuk magunkban a bá-

A munkahelyeken előforduló negatív érzelmek kezelésé-

torítást adó belső coachunkat,

nek témáját rendkívül fontosnak tartom. Ezek a düh, félelem,

kidomborítjuk a lehetséges

frusztráció, szorongás és tehetetlenség. A weboldalamon

előnyöket, és elképzeljük

egy bővebb írást is talál, melyben az általam leggyakrabban

a már sikeresen befejezett fel-

megfigyelt negatív érzelmeket járom körbe.

adatot. Minden alkalommal,
amikor valamilyen feladatot
szeretne végrehajtani, valamit meg akar tanulni, vagy va-

Az örömteliség
"
üzenheti: „Csak
így tovább”!"

lamilyen eredményt elérni, tegye fel magának a kérdést:
„Milyen érzelmi állapotba kell
hoznom magam ahhoz, hogy
ez egyszerűen menjen?” Majd
vegyen erőt magán, és hozMegszólal önben egy belső

za magát olyan érzelmi álla-

hang? Mit mond? Milyennek

potba!

látja a feladatot? Vár a feladat
elvégzésével addig, amíg kellően rosszul érzi magát, hogy
aztán a feladat végeztével jól
érezhesse magát? Vagy más
stratégiát választ, és jól érzi

3. Érzelmileg
kontrollálja
magát

magát a feladat elvégzése

Az érzelmi önkontroll, más

közben is?

néven önszabályozás, nem

Egy zsarnoki hang szólal

vagy elfojtását jelenti, hanem

meg a fejemben, amikor úgy

a zavaró érzelmeink kordában

gondolom, itt az ideje felállni

tartását. Nehéz munkahelyi

az érzelmeink megtagadását

a cikkírás mellől, és elmenni

helyzettel szembesülve, pél-

mozogni. Mintha egy őrmes-

dául mások megjegyzéseinek

ter szólna hozzám: „Menned

hatására, ne sértődjünk meg,

kell mozogni”. Kihívás ezt

vagy ne kezdjünk el védekezni.

a hangot egy kedves, lelkesítő hangra cserélni, ami azt

Gyakran egy kis idő és néző-

4. Fejezze ki az empátiáját

mondja: „Most abbahagyom

pontváltás is elegendő

az írást, és elmegyek, mert ez

mindehhez. Ha azonban az

fontos ahhoz, hogy felfrissül-

érzelmeink végletekbe csap-

Az érzelmi intelligencia arról is szól, hogy mennyire értjük,

ve érezzem magam, és

nak át, és úgy érezzük, kezel-

hogy mások mit tapasztalnak, és ezt mennyire tudjuk tu-

a gondolataim is összesze-

hetetlenné válnak, akkor az

datni velük. A legjobb vezetők azok, akik képesek felmérni

dettek legyenek.” Mindeköz-

érzelmi önkontroll képessége

az „érzelmi hőmérsékletet” a szervezeten belül, és képesek

ben a mozgás utáni szauná-

oly módon jelentkezhet,

arra, hogy adott esetben mások érzelmeivel azonosuljanak.

zásra gondolok, és arra, hogy

hogy felismerjük: külső segít-

Az empátia egy olyan tulajdonságunk, ami ha nem alakul

milyen élettelinek érzem

ségre van szükségünk.

majd magam még másnap is.
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Hogyan tudassa másokkal, hogy képes azonosulni
az érzéseikkel?
Amikor valaki mélyponton van, és megosztja velünk, ami számára nagyon nehéz, sokszor hirtelen azt sem tudjuk, mit mondjunk vagy
tegyünk. Vigasztaljuk meg, vagy láttassuk vele a helyzetének pozitív oldalát? Tapasztalatom szerint, sokszor elegendő, ha csak annyit
mondunk: „Örülök, hogy megosztottad velem.” „Tudom, milyen ebben a helyzetben lenni.” „Nem vagy egyedül.” Miközben kapcsolatba lépünk valamivel saját magunkban, ami ismeri azt a helyzetet vagy érzést, amiről a másik beszél. A kapcsolódás a másik emberhez
sokszor többet ér a szavaknál.

Nem veszi észre, vagy nem érti mások nem verbális jelzéseit
Ahhoz, hogy a nem verbális jeleket olvasni tudjuk, élesítenünk kell a megfigyelési képességünket. A megfigyelés olyan, mint az
izom, használat közben megnő, használat nélkül elsorvad. Ha jó a megfigyelő képességünk, akkor az egészen apró és hirtelen
megváltozott viselkedésmintákat is észrevesszük, amiből feltárhatjuk, hogy mások hogyan dolgozzák fel az információkat, és hogyan alkalmazkodnak az érzelmileg jelentőségteljesebb eseményekhez.
A nem verbális jelekről legtöbbet Joe Navarro Beszédes testek c. könyvéből tanultam. J. Navarro FBI-ügynökként tett szert felbecsülhetetlenül értékes tapasztalatokra a nem verbális kommunikáció terén, melyeket izgalmas történetekkel tűzdelve oszt meg az
olvasóval. Ajánlom önnek a könyvet, az egyik legjobb a témában.

5. Fejlessze társas készségeit
„A másik ember egyetlen durva szava
is képes fizikailag rombolni a testet,
de egyetlen szerető szó is képes
helyreállítani az összhangot.”
Deepak Chopra

A munkahelyi társas helyzetek időnként egy érzelmi aknamezőre
hasonlítanak, egy durva, bántó szó, és valaki akár „belehal”. John
Medina, Agyunk csodás titkai c. könyvében rámutat, hogy a negatív érzelmek hatására az adrenalin sebeket ejt a véredények-

Aggodalommal tölti el, amikor nehéz üzenetet kell átadnia
Tart a várható reakcióktól? Ilyen esetben megkérheti egy megbízható munkatársát, vagy egy külső szakembert, hogy gyakorolja
önnel az üzenet átadását. Csiszolja addig a megfogalmazást, amíg sikerül világosan és közvetlenül átadnia az üzenetet. Készüljön
megfelelő válaszokkal az összes lehetséges fenntartás és kérdés kezelésére.

ben, ami súlyosabb esetekben szívrohamhoz is vezethet. Deepak Chopra ezek szerint pontosan tudta, miről beszél…
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos a társas készségeink fejlesztése a magunk és mások jólléte végett. Íme néhány érzelmileg kihívást jelentő munkahelyi helyzet, és egy-egy
ötlet ezek kezelésére.

Bizonytalan, hogyan fejezze ki
a nemtetszését

Tehetetlennek érzi magát, amikor mások kifejezik az érzelmeiket
Ez sokaknak okoz gondot, nincs egyedül. Létezik azonban egy technika, amit érdemes elsajátítani. Azt jelenti, hogy egy rövid kijelentésben – ítéletmentesen – leírjuk azokat az érzelmeket, amelyekről úgy gondoljuk, hogy a másik fél ezeket kommunikálja. Az érzelmek nyílt megfogalmazása bizonyos esetben zavarónak, tolakodónak tűnhet a másik fél számára. Különösen akkor, ha az pontatlan, és inkább saját feltételezéseinket tükrözi, mintsem a másik valós érzelmeit.
Ezért használjunk ún. „én”-üzeneteket, mint például: „Az a benyomásom, hogy…”, „Úgy tűnik számomra…”, „Jól hallom…?”, „Úgy látom...”. Így lehetőséget adunk a másik félnek arra, hogy helyesbítsen, ha a szavaink nem felelnek meg annak, amit érez. Kerüljük a
túlzásokat és a belemagyarázást, mint például: „Ó, te szegény!”, „Dühösnek kellene lenned, én biztosan az lennék”.
Nézzünk egy példát:

Attól tart, hogy megbántja a másik embert, pedig nem ez a célja. A konstruktív visszajelzés megoldást jelenthet, ez egy olyan készség, amit ha elsajátít, magabiztossá válik. Ami lényeges, hogy a visszajelzés mindig jól megfigyelhető, konkrét viselkedésre irányuljon,

„Megakadtam a költségvetési jelentéssel, és azt is megmondom, miért. Nem kapok semmilyen információt Tamástól. Már jó ide-

ne az illető személyiségére vagy feltételezett motivációjára.

je könyörgök neki, hogy küldje el nekem a szükséges adatokat, de folyamatosan lepasszol. Nem tudom, talán szabotálni próbál engem, vagy mi a helyzet.”

Türelmetlen, amikor másokat hallgat

„Úgy tűnik, Tamás feldühített. Megértem, hogy dühös vagy rá.”

Sejtem, mire gondol: amikor mások az idejét rabolják a terjengős beszédükkel, persze hogy türelmetlen. Ha beszélgetőpartnere lényeg-

Az érzelmi tükrözés segít erős kapcsolatot létrehozni másokkal, támogatni másokat abban, hogy kifejezzék érzelmeiket, és elérni azt

re törőbben fejezné ki magát, akkor önnek is jobban menne a figyelmes hallgatás. Ön ebből a szempontból egyébként példát mutat

a hatást, hogy beszélgetőpartnere úgy érezze, megértette.

másoknak? Milyen az önkifejezése, összeszedett? Ha igen, akkor talán itt az idő, hogy másokat is „megtanítson” a tömör önkifejezésre.
Megkérheti beszélgetőpartnerét, hogy röviden foglalja össze a mondandóját, kizárólag kulcsüzenetekre fókuszálva, mert csak néhány
perc áll a rendelkezésükre (a bővebb kifejtést esetleg írásban küldje át). Ön pedig rászánja azt a pár percet, hogy aktívan figyel (nem
babrál a mobilján, nem végez papírmunkát, nem veszi fel a telefont).
Szükség esetén röviden átfogalmazhatja a hallottakat, ezzel is utatva, hogy figyel. Ha mielőbb szeretné befejezni a beszélgetést, akkor
javaslom, hogy kifejtendő kérdések helyett zártakat tegyen fel.
A zárt kérdés az, amelyet röviden, egy-két szóval, pl. igennel vagy nemmel meg lehet válaszolni. Haszna a beszélgetés fókuszálásakor
és konkretizálásakor nyilvánul meg. Kezdheti a tipikus kérdőszavakkal, pl. ki, mi, mikor, hol…
Pl.: „Ki vett részt a tárgyaláson? Megbeszéltek minden vitás kérdést? Mi lett a megoldás? Mi a következő lépés?"
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Visszajelzésekre védekezéssel válaszol
Kérjen visszajelzést a családtagjaitól, barátaitól, esetleg a munkatársaitól arra, miként reagál a visszajelzésekre. Talál ezekben visszatérő mintázatot?
Ez lehet valamilyen nem verbális jelzés, vagy az, hogy belevág a másik szavába. Bizonyos személyekkel szemben talán nagyobb a
hajlama a védekezésre, vagy csak bizonyos témák esetén vált védekezésre, de akkor szinte gombnyomásra?
Ha ezekkel tisztában van, akkor adott esetben könnyebben tudja ezeket azonosítani, és gyakorlással fel tud rájuk készülni. Segítségére lehet, ha megfigyel másokat, akik konstruktívan reagálnak a visszajelzésekre. És legközelebb, ha visszajelzést hall, megpróbálja alkalmazni néhány technikájukat.
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Navarro felhívja a figyelmet arra is, hogy a negatív vagy fenyegető élményeket egy ún. békéltető viselkedésforma követi. Ez egy olyan beidegződés, melyet
az alkalmazkodás jeleként tart számon a szakirodalom, és azt a célt szolgálja, hogy lenyugtasson bennünket, valahányszor valami kellemetlen élménynek

A nem verbális jelek többet elárulnak az
érzelmeinkről, mint gondolnánk
Tudja, miben hasonlít az agresszív felettessel összetűző modern kori
beosztott viselkedése egy kőkorszaki vadállattal farkasszemet néző

vagyunk kitéve. Például, ha beszélgetőpartnerünk a nyakláncához, nyakkendőjéhez nyúl a beszélgetésünk egy adott pontján, jelzés lehet arra, hogy a téma,
amiről éppen szó van, elbizonytalanította, vagy éppen aggodalmat, félelmet
vagy érzelmi stresszt váltott ki belőle, és most nyugtatgatja magát.
Ezeknek a nem verbális jeleknek a helyes olvasásával és értelmezésével kön�nyebben megérthetjük mások gondolatait, érzéseit vagy szándékait. Érdemes
ezek széles skáláját megismerni, és tesztelni a saját gyakorlatunkban.

ősember reakciójához?
Az ősember a túlélése érdekében nagy valószínűséggel két dolgot tett, miután
felocsúdott a rémület okozta dermedtségéből: elfutott, vagy megküzdött. Agyunk
ún. limbikus része gondolkodás nélkül, azonnal reagál a környező világra, ez az
„őszinte agy” felelős a túlélésünkért. Idővel a fenyegetettségre adott válaszaink
(megdermedés, megfutamodás és harc) kifinomultak, és ma a nem verbális
viselkedésmintákban tudjuk tetten érni őket.

Ha ön rendszeresen végez kiválasztást, vagy a
karrierjében éppen olyan pontra jutott, hogy váltana, mindenképpen érdemes elolvasnia Navarro
könyvét. Olyan tudásra tehet szert, ami segíteni
fogja abban, hogy megtudja, mások miként reagálnak önre és a mondanivalójára ösztönösen.

A nyakgödröcske takarása képes valós időben csillapítani
a bizonytalanságérzetet, aggályokat, félelmet vagy az érzelmi stresszt. A nyaklánccal, nyakkendővel való babrálás
hasonló célokat szolgál.
Forrás: Joe Navarro Beszédes testek c. könyve

A magazinban található expresszionista festmények:

Paul Klee: Táj sárga madárral
Vincent van Gogh: Mandulafák virágzása

Boleslas Biegas: A szfinksz

Joe Navarro Beszédes testek c. könyvében azt írja, hogy a láb a legőszintébb
testrészünk (ellentétben az arccal, amiről eddig úgy gondoltuk). A lábunk segített ugyanis a legtöbbet a menekülésben és a túlélésben, így a nem verbális információk megfigyelésekor is az alsó végtagok testbeszédének érdemes
különös jelentőséget tulajdonítanunk. Ha például azt látjuk, hogy a beszélgetőpartnerünk lába nem felénk fordul, jelzésnek vehetjük arra, hogy menekül
a helyzetből.

Franc Marc: Piros lovak

Franc Marc: Nagy kék lovak
Edvard Munch: Sikoly

Paul Klee: Senecio

Jackson Pollock festés közben
Paul Klee: Templomkert

W. Kandinszky:
Kompocízió

W. Kandinszky:
Színtanulmányok

Franc Marc: Harcoló formák
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