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abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget
találjanak a munkájukban.
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„A kordában tartott ego segít bennünket a vágyaink felismerésében.”

Változatos módon érhetjük el, hogy
támogassanak bennünket
A hatalom a kontroll irányából elmozdul a
befolyásolás felé
A hatalmi struktúrák összeomlóban vannak, helyüket dinamikus szervezetek
kezdik felváltani. A mások feletti uralkodásra hajlamos nagy hatalmú vezetők
mára már szinte teljesen kipörögnek a szervezetekből, legalábbis ami a
versenyszférát illeti.
A rugalmas és alkalmazkodóképes szervezetekben, amelyeket van szerencsém
közelebbről is látni, a kölcsönösen összefüggő kapcsolatok sűrű hálózatai
alakulnak ki. A hatalom nem kizárólag a felső vezetés szintjén összpontosul, és
pozícióból fakad, hanem egyre inkább decentralizáltan és árnyaltabban jelenik
meg.
A hatalmi átrendeződés új kihívásokat jelent. Vannak, akik azonnal eszkalálnak
(felfelé delegálnak) ha a pozíciójukból fakadó hatalmukkal nem boldogulnak.
Szegényes eszköztáruk miatt terhet rónak a feletteseikre, akik - lássuk
be - gyakran jobban értékelik, ha a dolgok nélkülük oldódnak meg. Érdemes
megismerkedni a “hatalomgyakorlás” kifinomultabb módozataival, pl. a
befolyásolási technikákkal, amelyek széles skálájának elsajátításával és
gyakorlásával sokkal többet érhetünk el mintha csak a pozíciónkból fakadó
tekintélyünkre apellálnánk.
Összegyűjtöttem és megosztom önnel a legfrissebb kutatási eredményeket.
A kutatások rámutatnak - többek között - arra is, miként kondicionálhatjuk
magunkat nagy hatalommal rendelkező szerepre (persze, csak ha
szándékunkban áll).
Merítsen új gondolatokat a Vezetés & Karrier Magazinból!

„A hatalom iránya mindig "LE". olyan helyzet, ahonnan csak lefelé
lehet látni, felfelé sosem."
idézet hamvas béla életét feldolgozó "Nevezetes névtelen" c. doku-

Örömmel veszem, ha a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu
e-mail címen megosztja velem a véleményét és azt, hogy miről olvasna
szívesen. Célom, hogy színvonalas és tartalmas kiadványt juttassak el önhöz
idén is.

mentumfilmből

Kránitz Éva
vezetőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó
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MIT JELENT A HATALOM?

A befolyásolás művészete
mitől függ a befolyásoló erőnk?
Közkeletű felfogás szerint a befolyásoló erőnk attól függ,
hogy mekkora a hatalmunk. Ez azonban nem teljesen van
így. A befolyásoló erőnk ugyanis attól is függ, hogy a másik
személynek mennyire van szüksége ránk, a velünk való
kapcsolatra vagy arra, amit neki adni tudunk.
Ha a befolyásoló erőnk például a szakértelmünkből fakad,
akkor ezzel csak olyan emberekre, helyzetekre lehetünk
hatással, akik vagy amelyek a szakértelmünktől függnek.
Az, hogy két személy kapcsolatában hogyan alakulnak a
befolyásolás viszonylatai, a két személy személyiségétől
és a helyzettől is függ, pl. mennyire állnak rendelkezésre
alternatívák. Ha a szakértelmünk nem különösebben speciális,
azaz mások is rendelkeznek hasonló szakértelemmel,
és a befolyásolandó személynek más alternatívák is a
rendelkezésére állnak, csökken a befolyásolókészségünk.

A hatalom első definíciója Weber nevéhez fűződik, aki 1914-ben úgy definiálta a hatalmat, mint egy képességet,
amely alapján egy személy a saját pozícióját használja fel arra, hogy elérje céljait, mások ellenállása ellenére. French
és Raven 1959-ben úgy fogalmazott, hogy a hatalom az a maximális potenciális képesség, amivel az egyik ember a
másikat befolyásolni tudja. Egy másik klasszikus definíció Emerson nevéhez fűződik, aki 1962-ben úgy fogalmazott,
hogy a hatalom olyan hatóerő, amivel másokat befolyásolhatunk és kontrollálhatunk. Emerson szerint a befolyásoló
erő nemcsak az egyik félen múlik, hanem azon is, hogy a befolyásolt személy mennyire függ a befolyásolótól és
milyen egyéb alternatívák állnak a rendelkezésére. Kimutatta, hogy az egyik ember befolyásoló ereje egyenlő a
másik ember tőle való függőségének mértékével.
A hatalomnak sokféle megközelítésmódját dokumentálták az elmúlt bő száz év alatt, amióta a megértésére
törekszünk. A témát folyamatosan kutatják, így az általam leírtakra érdemes úgy tekinteni, mint egy folyamatosan
alakuló, formálódó és gondolkodást ébresztő ismeretanyagra.

MIK LEHETNEK A HATALMUNK FORRÁSAI?
Érdemes tudatosítanunk, hogyan hatunk másokra, aminek az első lépése az lehet, hogy átgondoljuk, mit jelent számunkra a hatalom. Egyetértünk-e a fenti definíciókkal, vagy van-e saját meghatározásunk?
Ha megvan, hogy mit értünk hatalmon, elkezdhetjük kibontani a témát, és átgondolni, milyen forrásból táplálkozik a
hatalmunk, amivel másokat befolyásolni tudunk. Minden kapcsolatunkban akár többféle befolyásoló erőt is alkalmazhatunk. Az alábbi ábra mutatja, melyek ezek!

Az a szerencsés, ha a kapcsolatainkban a hatalmi viszonyok
kiegyensúlyozottak, amin azt értem, hogy a feleknek
összességében egyenlő hatalmuk van egymás felett. A
főnökömnek lehet felettem hatalma a pozíciójából kifolyólag,
azonban én vagyok a szakember, aki olyan tudással
rendelkezik, amivel ő nem. A pozíciójából fakadó hatalmát
a szakértői hatalmammal képes vagyok kiegyensúlyozni,
semlegesíteni.

A jövő szervezetei a pillanatnyi piaci helyzetnek legjobban megfelelő formákba szerveződnek majd, meghatározott
merev struktúrák helyett. A hiearchiában betöltött pozícióból fakadó befolyás szerepe egyre csökkenni fog.
Ahhoz, hogy gördülékenyen működjenek a dolgok, az emberek folyamatos és intenzív cserekapcsolatban lesznek
egymással, gyakran a felettük álló vezetők jóváhagyása nélkül. A munkatársak a céljaikat változatos módokon érik
majd el, legkevésbé a hivatali utakon. A befolyásolás szerepe felértékelődik.
A befolyásolást általában valamilyen hatóerőből fakadónak véljük, amit egyes irodalmi források hatalomnak
neveznek. Így a hatalom mibenlétét is érdemes körbejárni, megérteni, mielőtt a befolyásolást vennénk górcső alá.
Úgy gondolom, fontos, hogy megértsük, milyen szerepet játszik a hatalom a karrierünkben, hogyan segít bennünket,
vagy éppen hátráltat a munkahelyen a másokkal való hatékony együttműködésben.
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A hatalom előnyei

A hatalom kockázatvállalásra ösztönöz
Adam Golinsky pszichológus egy rendkívül érdekes kutatást végzett azzal kapcsolatban, hogy a
hatalom milyen módon ösztönöz kockázatvállalásra, kezdeményezőkészségre és cselekvésre.
A kutatás a blackjack játékra épült, melynek lényege, hogy akkor nyerünk, ha a 21-hez lehető
legközelebbi pontszámot érjük el. Ezt úgy kell elérni, hogy ne haladjuk meg ezt a számot, különben
veszítünk. Ha nem érjük el a 21 pontot, akkor a cél az, hogy magasabb értéket érjünk el, mint
az osztó. Például, ha egy játékosnak egy 10-est és egy 8-ast osztanak, a lapjai összértéke 18.
Az osztónak van egy 9-es és egy 8-as lapja, melyek összértéke 17. Ebben az esetben a játékos
pontszáma magasabb, mint az osztóé, és közelebb van a 21-hez, így a játékos nyer.

KUTATÁSI
EREDMÉNYEK

A mai szervezeti környezetben azt várják el a munkatársaktól, hogy gondolkodjanak előre, vessenek fel ötleteket, álljanak ki az elképzeléseik mellett.
Ahelyett, hogy várnak a felettesükre, aki majd megmondja, mit tegyenek. A
legújabb kutatások szerint, ha úgy érezzük, hogy hatalommal rendelkezünk,
akkor kockázatvállalóbbak, kezdeményezőbbek és cselekvőbbek vagyunk.

Egy csoportnyi embert felkészítettek arra, hogy úgy érezzék, nagy hatalommal rendelkeznek, egy
másikat pedig arra, hogy kicsivel. Ezt többféleképpen érték el. Például megkérték az embereket,
hogy képzeljék magukat olyan munkakörbe, amiben nagy hatalmuk van mások felett. Vagy írjanak
egy történetet arról, amikor úgy érezték, nagy hatalommal rendelkeztek, amikor ellenőrzést
gyakoroltak erőforrások vagy más emberek felett.
Hasonlóan, a másik csoportot arra kérték, éljék bele magukat az alacsony hatalommal rendelkező
szerepbe. Miután az emberek lelkileg ráhangolták magukat a kiosztott szerepre, felkérték őket a
játékra. Azt figyelték meg, hogy azok az emberek, akiket a nagy hatalommal rendelkező szerepre
kondicionáltak, és ezáltal magukat nagy hatalmúnak észlelték, sokkal nagyobb arányban vállalták
a kockázatát annak, hogy például 16-nál ráhúznak még egy lapot, mint azok, akiket a kevés
hatalommal rendelkező szerepre készítettek fel.
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A hatalom csökkenti a nehézségek súlyát

A kutatások szerint a hatalom érzése csökkenti az életben ránk nehezedő teher súlyát. Vegyünk két olyan embert, akinek pontosan ugyanannyi a felelőssége, az egyik lehetőségeket lát maga előtt, a másik terheket, mintha az egész világ az ő vállát
nyomná.
Az embereknek teli dobozokat adtak, melyeknek a súlya különböző volt. A korábban bemutatott kísérletekhez hasonlóan az
embereket két csoportra osztották: nagy hatalmat átérző és hatalmat egyáltalán nem érzőkre. Még a felkészítés előtt, megkérték az embereket, hogy becsüljék meg a dobozok súlyát. Ebben az esetben, tehát amikor mindenki ugyanolyan mértékű hatalmat érzett, nagyjából mindenki pontosan becsülte meg a dobozok súlyát. Miután mindenki ráhangolódott a feladatára, elvégezték ismét a kísérletet, és megnézték, hogy mi a különbség a becsült és a valós dobozsúlyok között.
Azok az emberek, akiknek olyan érzésük volt, hogy kevesebb hatalommal rendelkeznek, jelentősen túlbecsülték a dobozok súlyát, azaz sokkal nehezebbnek érzékelték azokat. Míg azok, akik nagy hatalmúnak érezték magukat, alulbecsülték a dobozok
súlyát.
Ez a kísérlet arra enged következtetni, hogy ha úgy érezzük, fel vagyunk hatalmazva, azaz hatalmunk van, akkor nem ugyanazt
a súlyt érezzük. Vagy ha úgy véljük, nincs hatalmunk a dolgok felett, akkor a világ minden terhét a vállunkon érezhetjük. A kutatók ebből a kísérletből arra következtettek, hogy a hatalom érzése csökkenti a ránk nehezedő nyomás érzetét.

A hatalom csELEKVÉSRE SARKALL
Egy másik kísérletben az embereket egy olyan helyiségben várakoztatták, ahol a légkondicionáló rendkívül hangosan
működött, és figyelték, hogy az emberek miként viselkednek. Azok, akiket nagy hatalmi szerepre hangoltak, sokkal
nagyobb arányban álltak fel és kapcsolták ki a berendezést, vagy mentek ki és keresték meg az illetékest, azaz
cselekedtek, hogy megszüntessék a zajt.

A hatalom viszonylagos: A hatalom mindig adott viszonyrendszerben jelenik meg. Ha van egy felettesünk, akkor a vele való kapcsolatunkban, formálisan legalábbis, a felettesünknek van több
hatalma. Elképzelhető, hogy egy másik helyzetben, például a beosztottainkkal folytatott megbeszélésen nekünk van több hatalmunk.
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Megsemmisítő erejű hatalom. . .
A mitológiai hagyományainkból fakadóan, a hatalom témáját szimbolikusan
a Plútóhoz kötjük, akit az alvilág uraként tartottak számon, és megsemmisítő erejű hatalmat tulajdonítottak neki. Ő rendelkezett azzal a föld alatt rejlő
isteni erővel, amely képes adni és el is venni minden természetes forma
életadó energiáját. A Plútó a sötétség és világosság, az élet és halál, a régi
és új polaritását tárja fel.
Mindannyiunk pszichéjében megtalálható a Plútó által szimbolizált hatalmas erő, amit csak akkor tudunk alkotó módon, negatív következmények nélkül hasznosítani, ha kellően szellemi irányultságúak vagy morálisan
a helyünkön vagyunk.

Mik a
hatalom
kockázatai?
A nagy hatalmú emberek kön�nyen válhatnak énközpontúvá
vagy túlzottan magabiztossá, és
kevésbé hajlandók meghallgatni másokat.
Fontos, hogy a hatalom pozitív oldala mellett lássuk a kockázatait, az árát vagy a lehetséges
negatív hozadékát, ill. hogy milyen módon befolyásolhatja negatívan a viselkedésünket.
Énközpontúság: A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a hatalommal rendelkező emberek
sokkal jobban figyelnek magukra, mint a csapatukra. Van Kleef végzett egy kutatást 2015ben, melyben megvizsgálták az
emberek inspirációit. Embereket arra kértek, hogy gondoljanak vissza olyan pillanatokra az
életükben, melyek ösztönzően
hatottak rájuk, és írják le ezeket.
Ezt követően, az általam korábban bemutatott kísérletekhez hasonlóan, a kutatásban részt vevők egy részét felkészítették arra,
hogy nagy erőt, hatalmat érezze-
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nek magukban, a másik csoportot pedig arra, hogy erőtlennek,
tehetetlennek érezzék magukat.
A tehetetlenséget érző embereknél nem volt különbség abban,
hogy magukról vagy másokról szólt az ihletett történetük. A
nagy hatalommal bíró emberek
kétszer annyian írtak a saját történetükről, mint másokról. A kutatás eredményéből azt a következtetést vonták le, hogy amikor
hatalmat érzünk, függetlenül attól, hogy mi ennek a forrása, a
pozíciónk, az erőforrásaink vagy
a szakértelmünk, ezek az emberek inkább magukra fókuszálnak,
mint másokra.
A hatalom túlzott magabiztossághoz vezethet: Mai modern szervezeteink hatékony működése
magabiztos vezetők nélkül elképzelhetetlen volna. Magabiztos választásokra, döntéshozásra van szükség, magabiztos
stílusra, például a munkatársak
megtartásában, az ügyfelekkel
való együttműködés terén.

Nate Fast végzett egy olyan kutatást, amiben megkérdezett embereket arról, hogy jósolják meg,
hány fok van aznap. Például 15 fok
körül. Aztán megkérték őket, hogy
mondjanak egy intervallumot (magabiztossági sávnak nevezték) az
általuk mondott érték körül, amin
biztosan belül esik majd a hőmérséklet szerintük. Válasz: például
13 és 17 fok között. Azok az emberek, akiket előzetesen arra kértek fel, hogy lelkileg hangolódjanak arra, hogy nem rendelkeznek
hatalommal, szélesebb sávot határoztak meg, mint azok, akik nagy
hatalmat éreztek magukban. Ez
nagyobb magabiztosságról árulkodik. Válaszaik azonban jóval távolabb estek a valós értékektől.
Mindebből az következik, hogy
a nagyobb hatalommal rendelkező emberek, legyenek vezetők
vagy szakemberek, jó, ha óvatosak,
mert a túlzott magabiztosság komoly kockázatokat rejthet. Például,
rossz döntéseket hozhatnak, annak ellenére, hogy bíznak a döntéseikben.
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Hogyan legyen
jó vezető?
Ahhoz, hogy jó vezető legyen, egy sor vezetői kompetenciára kell szert tennie.
Ha vezetőként szakmai
tekintélyt szeretne kivívni a
munkatársai előtt, akkor jó,
ha ismeri a szakterületet. Ahhoz, hogy irányt tudjon mutatni, és mint egy karmester
összehangolja a csapatot
a célok elérése érdekében,
vezetői készségek kellenek.

Mindezek kimunkálása évekbe telhet, különösen
vezetői coaching vagy tréning nélkül. Van azonban a tarsolyomban néhány olyan jó tanács,
amely könnyen alkalmazható a gyakorlatban, és
amellyel relatíve gyorsan elérheti, hogy jó vezető
benyomását keltse.

Az énkép megváltoztatása
Vezetőként nyilván van egy elképzelése arról,
hogy ki ön és mi fontos az ön számára. Erről
bizonyára tudna nekem mesélni, azaz volna egy
története saját magáról. Ha nem tartja magát jó
vezetőnek, de szeretne azzá válni, akkor először
is az énképét volna érdemes módosítani. A saját
magunkról szóló történetünk ugyanis nagyban
befolyásolja a viselkedésünket és azt, hogy
mások miként észlelnek bennünket.

A mai VUCA -világunkban,
nem utolsósorban a vezetői
Milyen ön szerint egy jó vezető?
siker receptjéhez még megfeJavaslom, írja le egy papírra, ami az eszébe jut,
lelő hozzáállás és vezetői tulegyen egy hosszú listája.
lajdonságok is nélkülözhetetlenek.

Majd vegyen sorra minden listaelemet, és
gondolja át, hogy a felsoroltak közül mivel
rendelkezik ön is. Egészen biztosan talál
néhány közös dolgot. És most fogalmazzon meg egy történetet ezekből, ami úgy
kezdődik, hogy: „Én olyan vezető vagyok,
aki…”
Ha elkészült az írással, akkor javaslom,
hogy hasonlítsa össze azzal a történettel, amit nekem mesélt volna el egy képzeletbeli első találkozás alkalmával. Ha ez
a két történet nagyon hasonló, akkor ön
bizonyára már most is egy jó vezető (legalábbis annak gondolja magát). Ha az új
történet jobban tetszik önnek, mint az eredeti, akkor tegye a magáévá. Ezt úgy tudja megtenni, hogy például sokat gondol
rá, továbbfűzi a gondolatokat, kiszínezi
magában és érzelmekkel szövi át. Mindezt
egészen addig teszi, amíg megváltozik az
önmagáról alkotott képe, és a környezete
is visszajelzi, hogy ön egy igazán jó vezető.

valódi jelenlét
Volt már olyan helyzetben, hogy azt érezte, beszél valakihez, de az illető mintha nem lenne ott? Bólogat és hümmög,
de a figyelme valahol messze kalandozik. Elég egyoldalú társalgás, nem túl kellemes az ilyen partner. Mi volt az, amit
érzett a fenti helyzetben? Bosszúság, düh, bizalmatlanság, elégedetlenség, agresszió? Lássuk be, egyik sem egy
vonzó érzelmi állapot, különösen a munkahelyen a munkatársai vagy beosztottai körében, vagy egy üzleti tárgyalás
alkalmával.
Ahhoz, hogy jó vezető benyomását keltse, érdemes a jelenben lennie. Mit jelent ez? Ha valakivel, valakikkel kommunikál, legyen ura önmagának, és ne kalandozzon másfelé! Tartsa kordában a gondolatait, és figyeljen az érzéseire!
Nagyon jó benyomást kelthet. A partnere érezni fogja ezt a figyelmet, és ha nem is tudatosan, de mindenképpen
reagálni fog rá azzal, hogy nyitottabb, őszintébb és közvetlenebb lesz, hisz végre teljes figyelmet kap a személye és a
véleménye.
A jelen pillanat az az érzékelhető valóság, amelyben a testünk él. A lélegzetvétel, például, tökéletesen a jelen pillanatban történik, ezért ha a pillanatnyi légzésünkre összpontosítunk, azonnal rá tudunk hangolódni az „itt és most”-ra.
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Ez az egyperces gyakorlat a jelen megragadását célozza. Bárhol végre tudja hajtani, anélkül,
hogy bárkinek is feltűnne, hogy éppen a gyakorlatot végzi.
Engedje el magát. Irányítsa a figyelmét a légzésére. Figyelje meg, amint a levegő ki-be áramlik
az orrán. Figyelje meg azt is, ahogy mellkasa és hasa mozog légzés közben. Mondja ki magában: „egyenletesen lélegzem”. Most ismételje utánam: „érzem a szívdobogásom”, és érezze szíve lüktetését a teste mélyén, miközben folytatja a tudatos légzést. Most mondja ki: „a jelenben
vagyok”.

Érzelmi intelligencia
Az érzelmi intelligencia az egyik legerősebb alapköve a vezetésnek. A más emberekkel való kommunikációban, akár szóbeli, akár
nem verbális kommunikációról van szó, a fő mozgatórugók az érzések és az általuk kiváltott érzelmek. Ha ön tisztában van saját érzéseivel és az azokra adott érzelmi reakcióival, sokkal jobban tudja azokat uralni egy-egy érzelmileg túlfűtött helyzetben.
Ráadásul könnyebben felismeri ezeket másokban is, és segítségként használhatja a mindenki számára megfelelő végkifejlet érdekében.
Amikor az érzéseit megengedve nyitott arra, hogy mások szempontjait, véleményét és szükségleteit is figyelembe vegye, akkor
a mélyebb megértés, szorosabb együttműködés és eredményesebb közösségi munka lehetőségének ad teret. Végső soron jobb
vezetővé válik, amit a környezete is visszaigazol.
Láthatjuk, hogy egy sor hasznos dolog van, amit bevethetünk annak érdekében, hogy pozitív benyomást keltsünk másokban. Remélem, sikerült néhány jó ötletet merítenie a cikkből, amit elkezd
alkalmazni a mindennapokban. Minden jót kívánok ahhoz, hogy
felismerje magában és fejlessze azokat az erőforrásokat, amelyek
jó vezetővé teszik.
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TESTBESZÉD
Testtartása, mozdulatai, egész testbeszéde alátámasztja mondanivalóját, szándékát, az elérni kívánt célját.
Többnyire figyelmet, érdeklődést és érzelmi hatást váltva ki így másokból. A testbeszéd megismerésének és
alkalmazásának már régóta nagyon komoly szakirodalma van. Tanulmányok sora kutatta és támasztotta alá
érvekkel, hogy a testtartás, a kézmozdulatok, a mimika megfelelő használatával hogyan lehet a kívánt hatást
elérni.
A testbeszéd tanításához legszívesebben Joe Navarro Beszédes testek c. könyvét használom forrásként.
Nagyon szeretem ezt a könyvet, mert tele van izgalmas történetekkel. Navarro egykori FBI-ügynökként tett
szert hatalmas tapasztalatra a viselkedéselemzésben. Tőle megtudhatjuk hogyan használjuk tudatosan a
testbeszédet arra, hogy mások pozitív benyomást szerezzenek rólunk.
Másik kedvencem Amy Cuddy társadalompszichológus. Testbeszédről szóló kutatása szerint a testbeszédünk formál bennünket. Azt tartja, azzal, hogy a testünket és a nem verbális jeleinket használjuk, meg
tudjuk változtatni azt, amit mások gondolnak rólunk. Sőt még ennél is tovább megy. Nem kevesebbet állít,
mint hogy a testtartásunk megváltoztatásával befolyásolni tudjuk az énképünket, és így azt is, mások milyennek látnak minket.
Nézzen utána és gyakorolja azokat a testhelyzeteket, amelyek segítik a másokkal való kapcsolódását és azt,
hogy jó benyomást tegyen másokra, és kerülje el azokat, amelyek nincsenek összhangban azzal az üzenettel,
amit közvetíteni kíván.

asszertív kommunikáció
Mindannyian szeretnénk elérni azt, amit célul tűzünk ki magunk elé. Ehhez fontos, hogy mindezt munkatársaink, üzleti partnereink felé is határozottan és egyértelműen közvetíteni tudjuk. De nem mindegy, hogyan tes�szük mindezt. A pozitív kisugárzású emberekre általában az asszertív önkifejezés jellemző. Mitől lesz asszerAz asszertív kommunikáció lényege, hogy önmagunkat, szándékainkat, terveinket és céljainkat egyértelműen és erőteljesen képviseljük mások felé, miközben figyelembe vesszük mások szükségleteit is.
Egy jó vezető nem hatalmi erővel vagy manipulálással akarja keresztülvinni az akaratát másokon, hanem figyelembe veszi a
többiek véleményét is. Teszi mindezt olyan
belső erővel, amely az egymás iránti tiszteleten, alázaton és jóra való törekvésen alapul.
És miért jó önnek az asszertivitás, ha pusztán a vezetői beosztásának köszönhetően
is keresztül tudja vinni az akaratát?
A válasz egyszerű. Ha a partnerei, munkatársai azt érzik, hogy ők is számítanak, akkor feltehetőleg sokkal nagyobb lelkesedéssel veszik ki a részüket a munkából.
És a lelkesedés, a nyitott hozzáállás sokkal hatékonyabb és nagyobb eredményekre vezet, mint a „ledolgozom a nyolc órámat,
megcsinálom, amit kell, és kész” attitűd.

„Az emberek elfelejtik,
mit mondunk, elfelejtik, amit tettünk, de azt
soha nem felejtik el, milyen érzéseket váltottunk ki belőlük.”
Maya Angelou, afroamerikai költő
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Én, én, én... vagy Mi?
avagy miről ismerje fel, és hogyan kezelje az egoizmust a munkahelyen

Az ego megnyilvánulási
formái
Ahhoz, hogy az énközpontú viselkedést kezelni tudja, az első és legfontosabb lépés, hogy felismerje a
megnyilvánulási formáit. Nézzük most ezek közül a
legjellemzőbbeket!

egoja mindenkinek
van

működni és működtetni, hogy
magán kívül semmi mást nem
hajlandó figyelembe venni.

kat, alacsonyabb hatékonyságot
vagy akár elbukott üzletet jelenthet mindez.

Egy bizonyos szemszögből nézve egore szükség van. Az egót
mégis leginkább negatív felhanggal emlegetik, és mire a cikk végére ér, ön is képet kap arról,
hogy mi vele a baj.

Biztosan találkozott már olyan
munkatárssal, aki mindent és
mindenkit letarolva törtetett a
munkahelyi elismerések bármilyen megnyilvánulásai felé.

Akár önnek van hajlandósága alkalmanként az énközpontú viselkedésre, akár munkatársainak, feletteseinek vagy ügyfeleinek, az
esetek nagy többségében előre borítékolható, hogy az a siker,
az a hatékonyság, az a minőségi
színvonal, ami így a végeredmény
lesz, messze alulmarad attól, ami
a kölcsönös egyetértésben és a
szükséges kompromisszumok elfogadásával jöhetett volna létre.

A kordában tartott ego segít
bennünket a szükségleteink és
vágyaink felismerésében, és
azok megvalósításában és elérésében. Az egészséges önbizalom kialakítása, valamint a határaink kijelölése és tiszteletben
tartatása szintén nem mellékes
feladat a részéről.
A problémák ott kezdődnek, amikor az ego veszi át az irányítást
a személyiségben, és elkezd úgy

Vagy olyan vezetővel, aki ha törik, ha szakad, keresztülerőltette
akaratát, akkor is, ha előreláthatólag nem az volt a legmegfelelőbb megoldás. És a folyton ítélkező, a kákán is csomót találó
kollégához vagy főnökhöz volt
már „szerencséje”?
És ha ilyen vagy ezekhez hasonló habitussal rendelkeznek az
ügyfelei, azt már nem is kell részletezni, hogy mennyi bosszankodást, előnytelen félmegoldáso-

Nem beszélve a munkahelyi hangulat minőségéről, ami azért sem
elhanyagolható, mert ez az egyik
alapja a teljesítményeknek.
Így hát nem is olyan lényegtelen,
ha valaki vagy valakik egója elszabadul a munkahelyen.

"A közönséges emberi lény hajlik arra, hogy
elnézze saját hibáit, és kihangsúlyozza, felnagyítsa másokét. Ez az ego módszere. Az ego
akkor érzi jól magát, ha azt látja, hogy "mindenkinek oly sok a hibája, én viszont szinte hibátlan vagyok". OSHO
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Meg van győződve a saját igazáról: Nem azzal van
a baj, hogy van elképzelése, véleménye, és azt meg is
akarja osztani és valósítani. Az szokott gondot okozni, amikor egyszerűen ez a tuti megoldás, és kész.
Nem hallgat meg másokat: Nem hallgatja meg a
másik részéről érkező visszajelzéseket, tapasztalatokat, egyéb – akár újító szándékú – ötleteket. Egy vélemény van, a sajátja.
Domináns: Ebből máris következik egy másik megnyilvánulás is, a dominancia. Mindent jobban tud,
mindennek a legerőszakosabban hangot is ad, és
„a legjobb védekezés a támadás” elvén meg is védi
mindezt.
Nem együttműködő: Kompromisszumra és a másokra való figyelésre képtelen, hiszen csak saját
maga körül forognak a gondolatai, saját kis világából
nem hajlandó sem kitekinteni, sem kilépni. Mottója:
én, én, én. Nincs „mi”, nincs együttműködés.
Hajlamos a kritikára: Mások véleményére, javaslatára, tapasztalataira mindig tud valamilyen kritikát
mondani. Ez az ítélkező magatartás sokszor párosul
irreális elvárásokkal, olyan szintre teszi a többiek – és
talán a maga számára is – a mércét, hogy esélytelen elérni, így eleve kudarcra ítél minden próbálkozást.
Ami aztán kiváló táptalaj a további kritikákhoz, és mások önbecsülésének aláásásához.
Úgy viselkedik, mint egy zsarnok: Aki vele van, és
lesi minden mozdulatát, kívánságát, azt „megjutalmazza”; aki nem teszi mindezt, netán még hangot is
ad a különböző véleményének, az számíthat a kellemetlen következményekre.
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Az ego mögötti mozgatórugó
Nehéz elfogadni egy másik embert, vele
élni és elviselni a természetét. Nagyon
nehéz. Valójában ez áldozat lenne. Föl

A viselkedéstudomány és a pszichológiai
kutatások eredményeként ma már tudjuk,
hogy az egoista ember személyiségek mélyén
a legtöbb esetben az önbizalomhiány a
legnagyobb mozgatórugó.

kellene áldoznunk az egonkat. Az ego
ugyanis - bár sóvárog sok mindenre, de
szeretetképtelen. Müller Péter

Az egoista ember ereje nem belülről, reális önértékeléséből és valódi önbizalomból ered, hanem a hatalom különböző eszközeivel megtámogatott és mások lenyomásából származó,
labilis talajon gyökerező erő.

Mit tegyen, ha nagy az egója?
Abban az esetben, ha illik önre valamelyik korábban bemutatott
viselkedési minta, és úgy dönt, hogy változtatni szeretne, a legelső
lépés, hogy önmagát jobban megismerve valódi önbizalomra és
ebből származó belső erőre tegyen szert. Erre kiváló lehetőségek
a különböző önismereti és önbizalom-erősítő workshopok és a
coaching.

A nagy egójú embernek a kontrollt mindig
magánál kell tartania – a korábban bemutatott
viselkedésformák valamelyikével vagy azok
kombinációjával –, hiszen ha kicsúszik kezükből az
irányítás, olyan helyzetbe kerülhetnek, amiben nem
biztos, hogy megállnák a helyüket.
Ezért akarnak folyton irányítani, hogy ez ne
történhessen meg, kizárva így azt a lehetőséget,
hogy a spontán helyzetekben megismerhessék a
valódi erejüket. Kizárva ezzel a valódi csapatmunkát
is, ahol a másokkal való együttműködésben
megtalálják a valódi helyüket, akár csapattársként,
akár vezetőként.
Ebben az általuk felépített és keményen kézben
tartott világban azonban nincs valódi fejlődés.
Hiszen minden erő a kontrollra és a védekezésre
megy rá, és nincs építő közösség sem, amelyben
a fejlődés motorjaként működő „adok-kapok”
áramlás végbemehetne. Ideig-óráig, akár sok ideigóráig is fenntartható az ego által így működtetett
személyiség, és annak felépített saját kis világa.
Kérdés, hogy milyen életet teremt így önmaga és a
környezetében lévők számára. Ön melyik oldalon áll
ebben a játszmában: aki csinálja, vagy aki elviseli?
És az is kérdés, hogy jó-e ez így önnek, vagy esetleg
kipróbálna valami mást is?
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Hogyan dolgozzon együtt
nagy egójú emberekkel?
hallGassa meg:
Amikor megelégelte, hogy saját akaratának,
véleményének, ötleteinek nem tud hangot
adni, itt az ideje, hogy kiálljon ön is az önérvényesítés porondjára, és felvegye a kesztyűt! Vigyázzon! Ez nem azt jelenti, hogy
próbáljon hangosabb, vehemensebb és
erőszakosabb lenni, hiszen ha eddig sem
ez volt a jellemző önre, biztos vereséget
szenved a nagyobb egóval rendelkező másik féllel szemben. Akkor mégis mit tehet?
Engedje, hogy a másik fél kifejezze azt,
amit ő akar, és olyan formában, ahogyan
az éppen jön belőle.
Hagyja, hogy kikiabálja, kipufogja vagy kipanaszolja magát, és előadja a saját véleményét, akaratát, tervét.

A meghallgatással a másik érzelmi energiájának ereje nagyrészt kiapad, és így már sokkal több esélye van önnek, amikor nyugodtan,
megértően és magabiztosan előadja a saját
álláspontját, érveit.

Kerülje a függőségi
viszonyt, ha lehet:
Amikor azt érzi, hogy bármilyen módszerrel,
de felül akarnak kerekedni önön, és le akarják
uralni, legyen résen, jelölje ki a határait!
Verbális vagy nem verbális eszközökkel juttassa kifejezésre, hogy mi az, ami még lehetséges az ön oldaláról, és mi az, ami már nem
fér bele.

Fejezze ki, melyek az ön igényei az adott helyzetben, és
ha nem is hátrálhat ki belőle, azt mindenképp tisztázza,
hogy ez milyen áldozatokkal jár az ön részéről, és mi az elképzelése viszonzásképpen.
Fontos az is, hogy az ilyen játszmát folytató munkatárssal ne alakítson ki olyan viszonyt, amiben ön függ tőle. Ha
a főnöke az illető, tisztázza minél pontosabban, hogy mi
az, amire szüksége van a feladat elvégzéséhez (útmutatás, eszközök, támogatás). És ne felejtse el azt is kifejezni,
hogy mindezt az eredményesebb és hatékonyabb munkavégzés miatt kéri.

Hangsúlyozza a közös célokat:
Amikor egy konfliktushelyzetben a csoport érdekei és eredményei sérülnének a túl nagy egóját érvényesítő csapattag
miatt, nyugodtan, de határozottan helyezze vissza a figyelem központjába a csoport közös, eredeti célkitűzéseit. Mi
a fontosabb, egyvalaki akarata, vagy a köz érdeke?

Álljon ki magáért:

Az ego valójában nagyon is
ingatag. Kényszeresen függ
az ellenőrzéstől és a hatalomtól. Ezekkel a dolgokkal
önmagukban nincs is semmi baj. Probléma akkor keletkezik, ha annyira függő
helyzetbe kerülünk ezektől,
hogy nélkülük elveszettnek
érezzük magunkat.
Depak Chopra

Ismerje fel, ha manipulálni akarják, és egyből fordítsa vis�sza figyelmének a fókuszát önmagára! Ön is azt akarja,
úgy érzi, azt tervezte, ami felé éppen terelni szeretnék?
Legyen hű önmagához, és azt se engedje meg, hogy önbecsülését megnyirbálják! Újra és újra erősítse meg magában értékeit, képességei és tudása által elért eredményeit, sikereit.

váltson:
És ha már minden kötél szakad, és nem használ semmi egyéb, vagy esetleg épp a felettese az, akivel szemben
nincs túl sok esélye, akkor javaslok még két lehetőséget a
fennálló helyzet kezelésére.
Az egyik, hogy megpróbál más osztályra, más területre vagy teljesen más munkahelyre váltani. A másik pedig,
hogy megpróbálja elérni, hogy vagy ön, vagy az elszabadult egóval rendelkező másik fél minél kevésbé legyen bevonva a közös munkákba, ezzel is elejét véve a konfliktushelyzeteknek.
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