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1 czerwca. Kiedyś niecierpli-
wie czekałeś na ten dzień.
Wiązał się z perspektywą cze-
goś cudownego – słodyczy,
prezentów, zabawy. A dziś?

Dorośli też potrzebują Dnia
Dziecka, by zadbać o swoje,
na co dzień zapomniane, we-
wnętrzne dziecko, które – pa-
radoksalnie – może pomóc w
pracy. – Z Dniem Dziecka jest
trochę jak z walentynkami.
Wtedy ludzie przez jeden
dzień w roku przypominają
sobie o tym, że są zakochani,
zamiast pamiętać o tym co-
dziennie – mówi Artur Król,
trener i coach.

Dziecko w pracy
Sięganie do wewnętrznego
dziecka daje spore możliwości.
To ono jest sprawcą naszej
kreatywności, świeżości spoj-
rzenia. Budzi ciekawość świa-
ta i innych ludzi, żywotne zain-
teresowanie wszystkim wokół.
Nie trzeba nikomu tłumaczyć,
jak bardzo te cechy są przydat-
ne i cenne – nie tylko dla nasze-
go codziennego samopoczu-
cia, ale też w pracy.

Przypominają sobie o tym
również pracodawcy. – Coraz
więcej firm umieszcza działy
kreatywne w pokojach wypo-
sażonych w zabawki, piłka-
rzyki, bilard, gry wideo i inne
tego typu akcesoria mające
obudzić w pracownikach ich
ciekawe, wewnętrzne dziecko.
Wszystko po to, by uzyskać
nieograniczoną niczym kre-
atywność – opowiada Artur
Król.

Dziecięciem będąc...
Wewnętrzne dziecko to także
szczerość i bezpośredniość w
kontaktach z innymi. Społe-
czeństwo nauczyło nas zała-

twiać sprawy naokoło. Szcze-
re powiedzenie, o co nam na-
prawdę chodzi, nie oznacza,
że to od razu dostaniemy. Na
pewno jednak da nam opinię
osoby szczerej, a nie kombina-
tora. Dziecięca otwartość
umili kontakty ze współpra-
cownikami. Na koniec: to wła-
śnie dzieci są mistrzami w
umiejętności uczynienia ze
wszystkiego zabawy. W pracy
dorosłego umiejętność ta jest
na wagę złota. Artur Król ra-
dzi: – Naucz się bawić swoją
pracą. Nawet jeśli myślisz, że
jest najnudniejsza na świecie,
wpuść w nią dziecko, ono z
pewnością potrafi przemie-
nić ją w coś pasjonującego. I
uchroni cię przed sztywno-
ścią myślenia i popadnięciem
w rutynę. Dorosłe spojrzenie
jest konieczne, by zdefinio-
wać i rozwiązać potencjalne
problemy. Ale wcześniej, w
fazie projektów i pomysłów,
wewnętrzne dziecko poradzi
sobie lepiej. Nie podda się jak
dorosły, mówiąc: „Nie, to ni-
gdy nie zadziała” albo „Nie, to
stwarza za dużo problemów”.

Czy ciągle musimy być tacy
zatroskani i poważni? – Andy
Austin powiedział, że odgry-
wać role potrafią świetnie za-
równo dzieci, jak i dorośli. Za-
kładają uniform lekarza czy
strój naukowca – i już. Tylko
że dzieci pamiętają, że jest to
gra. Dorośli często o tym za-
pominają – podsumowuje Ar-
tur Król.
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INSPIRACJE
Zatrudniam tylko 
ludzi z pasją.
Jego firma zaczynała 
od siedziby w piwnicy
akademika. Dzisiaj 
jest największą agencją
zatrudnienia na polskim
rynku. » str. 2

RAPORT
Czy tytuł MBA
wciąż się opłaca? 
Czas, kiedy wszyscy chcieli
robić dyplomy MBA,
już minął. Czy inwestycja
w takie studia przełoży się
na późniejsze zarobki? 
Jakie jeszcze może dać
korzyści? » str. 3

ZAWÓD 
Z PRZYSZłOśCIÀ
Elita finansistów.
W Polsce jest ich zaledwie
257. Doradcy inwestycyjni
operują ogromnymi
kwotami, ich praca jest
tyle fascynująca, co
stresująca. Jak trafić 
do ich grona? » str. 4

FORUM HR
Jak zbudować zespół
sprzedaży?
Dobry handlowiec to
artysta. To, co sprzedaje,
ma znaczenie
drugorzędne. Liczy się
przede wszystkim jego
osobowość, zdolność do
współpracy i umiejętność
nawiązywania kontaktu 
z klientem. » str. 18-19

PRAWO PRACY
Europejski Trybunał
Sprawiedliwości 
o zawieszaniu świadczeń.
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych nie może
zawiesić wypłaty renty,
nawet jeśli jej odbiorca
mieszka poza granicami
Polski. » str. 20
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REKLAMA

Dziecięca spontaniczność nieraz może pomóc w pracy

Powrót do
dzieciństwa 
to szansa 
na uruchomienie
niczym
nieograniczonej
kreatywności

Zapomnij o rutynie
– zrób sobie święto
INSPIRACJE Czy dorosłym potrzebny jest Dzień Dziecka? 

B
EW

ODKRYJ W SOBIE DZIECKO 

1.Zabierz do pracy
słodycze, lody lub inny

przysmak, który uwielbiałeś
jako dziecko, podczas przerwy
idź do parku, rozhuśtaj na
huśtawce i rozkoszuj się tym.

2.Przynieś do biura
ulubioną zabawkę 

– zmniejszy stres, złagodzi
nastrój, pozwoli na chwilę
zabawy. W kilka osób
możecie zaaranżować
teatrzyk. Szefowi powiecie,
że to nowa, japońska metoda
budowania zespołu.

3.Obejrzyj w internecie
ulubioną bajkę z

dzieciństwa – od razu
wrócisz do tamtego czasu.

4.Stań się dzieckiem,które
udaje ciebie dorosłego 

– ciekawym wszystkiego,
dostrzegającym we wszystkim
zabawę, z chęcią poznającym
nowych ludzi.

5.Spraw sobie biurowe
gadżety, które umilą ci

pracę, pozwól sobie na
odrobinę szaleństwa.

6.Spróbujcie ze
współpracownikami

zwracać się do siebie 
tak, jak zapamiętaliście 
to z dzieciństwa. Może
okazać się, że Piotruś
Kowalski będzie zupełnie
inną osobą niż pan Piotr
Kowalski.

7.Rób tak nie tylko 
w Dzień Dziecka, ale

każdego dnia.

radzi Artur Król, 
coach, firma ChangeMakers

 


