Zpracovala Ing. Lenka Nováková, Roche s.r.o., Diagnostics Division
podle èlánku Davida Rocka: SCARF: a brain-based model for collaboration with and influencing others

SCARF II
Úvod
Model SCARF Davida Rocka byl pøedstaven veøejnosti v r. 2008 a to je teprve nedávno. Je zaloen na výzkumech neurovìdy a na empirickém zkoumání dìjù v mozku èlovìka v definovaných zátìových situacích, pøedevím pøi vzájemné spolupráci a ovlivòování ostatních. Definuje pìt
faktorù: Status, Jistota, Autonomie, Vzájemné vztahy a Spravedlivost. Pochopení
tìchto faktorù mùe pomoci jak jednotlivcùm, tak i organizacím pracovat mnohem
efektivnìji, redukuje konflikty, které mezi
lidmi tak snadno vznikají a zvyuje mnoství èasu, které lidé stráví ve stavu pociování odmìny, ve kterém se cítí dobøe,
a proto odvádìjí dobrý výkon (Labor 03/09).
Na zaèátku r. 2008 filosof Theodore
Zeldin øekl: Kdy koneènì nastane stejnì
kvalitativní prùlom ve vztazích, ve vzájemném chování jednoho k druhému, jaký u
lidstvo dokázalo v revoluèním vývoji
technologií? Pøednesené objevy o hluboké sociální podstatì mozku a vysokou
závanost definovaných faktorù SCARF
v kadodenním ivotì mùeme povaovat
za první malé krùèky správným smìrem.
My se dnes podíváme, jak uplatnit
SCARF v pracovních, rodinných èi ryze
soukromých oblastech.

Status (vnímané postavení)
a jak s ním pracovat
Jak sníit obavy ze ztráty statusu
Jak pomoci naim kolegùm, partnerùm nebo dospívajícím dìtem, aby se s námi cítili
dobøe, abychom jejich vnímané postavení
ve spoleènosti nesniovali nebo dokonce
podporovali jeho zvyování? Ohrozit nìkoho ztrátou jeho statusu mùe být pøekvapivì snadné. Staèí k tomu dobøe mínìná rada nebo instrukce a nebo ironické
zhodnocení, e se nìkomu plnìní jeho
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úkolù moc nedaøí. A u je to kritika nìèí
práce, vyjádøení nespokojenosti s chováním naeho partnera nebo rozèilená konverzace s naím potomkem. Kadý den
v rozhovorech pouíváme vìdomì èi nevìdomì argumenty, které sniují nìèí status. Kdy jsou lidé ohroení ztrátou svého
vnímaného postavení ve spoleènosti, dostávají se do pozice, ve které nad sebou
vidí onen napøaený klacek a impulzivnì
se brání. To k vyøeení skuteèného problému ani jim, ani nám nepomùe. Udìlají
vechno, aby se pociované bolesti ze
ztráty statusu vyhnuli, èas bìí a pravá
pøíèina, která k uvedené situaci zavdala
pøíèinu, stále trvá.
Jak zvýit odmìnu ze zvyování statusu
V pracovních organizacích dobøe vìdí, jak
své zamìstnance odmìòovat pomocí zvyování jejich statusu. Staèí k tomu obyèejná pochvala za dobøe odvedenou práci.
Ale i chválení je tøeba uplatòovat s rozvahou, protoe jednotlivci jsou zároveò
i souèástí týmu. Vyzdviení jediného mezi
vemi automaticky sniuje status tìch
ostatních. Mùe v nich vzbudit pochybnosti, zda je s jejich statusem vechno
v poøádku èi zda mají pochvalu jiného vnímat za první signál svého ohroení? Proto
je mnohem lepí zamìstnance chválit ve
srovnání s jejich pøedelým výkonem. Za
jejich snahu a pracovitost. A také je tøeba
dát pozor, aby byla pochvala opodstatnìná. Pokud ji ostatní vnímají nespravedlivì,
opìt mùe mezi nimi z hlediska jejich vnímaného statusu nadìlat mnoho kody.
Status je o dùleitosti vnímaného relativního postavení jedince v komunitì a mùe
znamenat jsem lepí ne ostatní, ale je
uiteèné vìdìt, e podle vìdeckých výzkumù funguje úplnì stejnì i ve srovnání
jsem lepí, ne jsem byl. Kadá pozitivní
vazba za výsledky uèení a zlepování dovedností zvyuje status (a tím i psy-

chickou pohodu) a to ádoucím a vzhledem ke komunitì nekonfliktním zpùsobem.
Úplnì stejnì to platí v dìtských kolektivech. Pøehnané chválení dìtí za jejich
unikátní dovednosti jim sice na chvíli
pozvedne status (i sebevìdomí), ale dlouhodobì jej ve srovnání s podobnou úrovní ostatních dìtí mohou cítit jako obtíný
závazek, kterému je tìko dostát. Vede
k pøehnané soutìivosti a pokud nejsou
podle oèekávání vdy vítìzi, na jejich sebevìdomí pøekvapivì napáchá velké kody. Naopak pochvala za jejich pokrok ve
srovnání s jejich pøedelým výkonem funguje jako motivace k dalímu uèení a to
nemusíme mluvit jen o kole, ale i o sportovních trénincích, hudební nebo výtvarné výchovì èi jiných zájmových aktivitách.

Jistota (certainty) a její
význam
Jak sníit obavy z nejistoty
Kadá zmìna je zdrojem nejistoty a kadá
nejistota je zdrojem neádoucích obav.
Nicménì pocit nejistoty mùe být sniován mnoha jednoduchými zpùsoby a jeho
eliminace je dùleitou souèástí pracovní
náplnì managerù, konzultantù a vedoucích pracovníkù. Kdy lidé budují strategické a akèní plány spoleènì, cítí zvyující

se hladinu jistoty, protoe je jim jasné, co
budou dìlat v budoucnu. Rozdrobení velkého projektu na dílèí úkoly s jasnými
zodpovìdnostmi udìlá stejnou slubu.
Dokonce i v pøípadech, kdy je tøeba
uplatnit opatøení neoblíbená, platí, e pokud se pøedem veøejnì naplánují a pak se
podle plánu realizují, lidé se cítí lépe, protoe u vìdí, co je èeká. Jistota jakkoli nepøíjemná je lepí, ne pøíjemná nejistota,
u které hrozí, e mùe kdykoli a bez varování nepøíjemnì skonèit. Dáváme pøednost tomu, abychom byli stále pøipraveni
a proto marníme èas sledováním televizních zpráv a neustále vyhodnocujeme,
zda a jak se týkají nás samotných. Pokud
kadý ví, co se kdy bude dìlat a kdo to má
na starosti, cítí se jistì. Stejnou jistotu poskytuje rozpracování velkých projektù rodiny, jako je stìhování, malování nebo dovolená.
Jak zvýit odmìnu (dobrý pocit) z jistoty
Nìkteré z pøíkladù zahrnují dìlání implicitních (nepøímo vyjádøených) projektù více
explicitními (otevøenými). Pøi poradì je to
verbální souhlas s délkou trvání porady
nebo urèení jasných cílù na zaèátku kadé
debaty. Pøi semináøích a workshopech staèí øíci úèastníkùm tak elementární informaci, jako o èem budete mluvit. Kdy jim to
pak øeknete a na závìr shrnete, co jste jim
øekli, budou se cítit pøímo komfortnì.
Vnímání jistoty mùe být zvýeno dokonce i bìhem velmi nejistých èasù. Napøíklad pøi restrukturalizaci organizace je
dùleité vem oznámit, kdy se dozví dalí
nezbytné kroky. Oèekávání zmìny v definovaném èase zlepí jejich vnímání jistoty.
S managementem zmìny a posilováním
jistoty je tøeba pracovat na vech úrovních.
Mít jistotu potøebujeme i u svého partnera. Dokonce i v situacích, kdy by nám
s nejistotou bylo lépe, si nedáme pokoj
a bádáme a ouráme, dokud si ji nepotvrdíme, protoe ít v nejistotì je velmi bolestivé. Kadý, kdo bojuje s árlivostí, by
k tomu mohl øíci své. Nevìru mùete dokázat snadno, ale to, e je vám nìkdo vìrný
a za hrob, si nemùete potvrdit nikdy.
I u svých potomkù potøebujete vìdìt, kde
jsou a s kým, v ideálním pøípadì také kdy
se vrátí a co tam dìlali. Ná mozek potøebuje jistotu, aby mohl vyuít svou milovanou kreativitu pro èinnost, která nás naplòuje nebo dokonce uspokojuje. Pokud ho

dodáním jistoty vèas nenasmìrujeme
správným smìrem, pustí se do tvoøení katastrofických scénáøù, co by kdyby
a pøestoe se zatím nic nestalo, cítíme
skuteèné obavy a strach. Pøi úzkosti se
kreativita ztrácí. My se tak zaplétáme do
vlastních pastí a paradoxnì ztrácíme pøíleitost vymyslet alespoò teoretická øeení
a tak znovu nalézt ztracenou jistotu. Managerem svého vlastního ivota jsme my
sami, je jen na naem rozhodnutí, v jaké
míøe se nám podaøí poadovanou JISTOTU naemu mozku dopøát. A nezapomínejme ani na své dìti a/nebo na své rodièe. I oni potøebují vìdìt, kde jsme, co tam
dìláme a v kadém pøípadì, kdy a jestli se
vrátíme domù.

Autonomie a k èemu ji
potøebujeme
Jak sníit obavy ze ztráty autonomie?
Práce v týmech si sníení autonomie vynucuje. Stejnì jsou na tom èlenové spoleèné rodiny. Ve zdravých kulturách je
tento nedostatek kompenzován zvyováním statusu, jistoty a potøeby vzájemných
vztahù. Monost volby autonomii zvyuje. Je dobré na to myslet a lidem onu monost nabídnout. Místo: Je to tak a tak,
udìlej to tak a tak! jim nabídnout: Mùe to udìlat takhle a nebo takhle. Jak ti to
vyhovuje? I prostá otázka pro malé dítì:
Je sedm hodin, èas na spaní, chce radìji
pohádku a nebo veèerníèek? mu nabízí
zachovat si vlastní autonomii a vy dosáhnete svého. Pùjde spát a bez odmluv.
Ano, samozøejmì, e je to manipulace, ale
na rozdíl od pøíkazu dítìti dovolí si zachovat status, jistotu a autonomii. Stejnì jako
v práci nebo v partnerském vztahu.

pravidlech velmi pøínosné. I politika zajímají mì názory mých zamìstnancù zvyuje autonomii a to u vech zúèastnìných. Závazky si mùe dìlat i vae dítì.
Jen si musíte dát pozor, aby to byly jeho
závazky a ne vae. A naopak, nebude to
fungovat, ani kdy si na vaem partnerovi
vynutíte slib, e se zmìní. Zmìnit se mùete jen vy sami. Budete moná pøekvapeni,
jaké se zaènou dít vìci.

Vzájemné vztahy
(Relatedness) a jejich
dùleitost
Sniování ohroení z nedostatku vztahù
Zvyující se globalizace zdùrazòuje, jak je
dùleité zvládnout ohroení z neznámých
vztahù. Spolupráce s lidmi z rozdílných
kultur, kteøí se jen tìko potkají osobnì,
mùe být tìkou prací.
Pomáhají videokonference, aby si lidé
nebyli tak cizí. Výmìna základních osobních informací o koníècích, o rodinì èi
o dovolené zlidtí digitalizovanou komunikaci. Dokonce i jeden jediný dùvìryhodný pracovní vztah mùe mít významný
vliv na pocit uspokojení ze spoleèenské
pøíslunosti. Pokud z nás osud udìlá jedince v neznámém prostøedí, je moné, e
budeme cítit a ochromení pocitem ohroení. Pomoci nám mùe i jednoduchá konverzace o poèasí s neznámými lidmi tøeba
ve výtahu. Prolomení bariéry naí osamìlosti nám prokáe slubu stejnì jako dávka oxytoninu (hormon dùvìry).
Zvyování pocitù uspokojení z mezilidských vztahù
Pozitivní sociální vztahy jsou naí primární potøebou, avak nové sociální kontakty

Jak zvýit dobrý pocit z dostateèné autonomie?
Poskytnutí dostateèné autonomie
v organizacích je
sloité, ale moné.
Stanovení individuálních cílù (MBO)
a osobních závazkù,
organizování si svého pracovního plánu a svého pracovního èasu mùe být
pøi odsouhlasených
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a navíc bez výbìru automaticky vyvolávají i pocit ohroení. Pozor, cizinec! Zvýit
pocit uspokojení znamená zvýit pocit
bezpeèí pøi vzájemném potkávání. Je pravdìpodobné, e malé skupiny jsou bezpeènìjí ne velké, protoe jsou snadno pøehlédnutelné a informace o dìní uvnitø se
dají rychle vyhodnotit. Proto se velké kolektivy automaticky rozpadají na mení
skupiny. Ale vùbec to neznamená, e by
se jedinec nemohl volnì pohybovat mezi
tìmito skupinami ani by tím ohrozil své
bezpeèí.

Spravedlnost (Fairness) jako
lidská potøeba
Sniování obav z neèestnosti a zvyování
uspokojení ze spravedlivého jednání
Negativní emoce na ohroení z neférového jednání mohou být vyvolány snadno.
Následující tvrzení obsahuje pøíklady, co
lidé mohou øíci v obavách z pocitu nespravedlnosti.
l
Jemu to vdycky projde.
l
Management nám sice øekl, e potøebujeme etøit, ale ná rozpoèet máme
dohromady s jiným oddìlením a tam
etøit nemusejí.
l
Vichni mluví o vytváøení hodnoty,
ale vedení se to netýká.
l
Zasedla si na mì.
l
Nejsme vichni stejní, nemùou nás
mìøit stejným metrem.
l
Pøi mých edinách si na mì nemùe
vyskakovat kdejaký fracek.
Obavy z pociované nespravedlnosti
je moné sníit lepí transparentností
a zlepením komunikace uvnitø celé spoleènosti. Zveøejnìní informací o stavu
podnikání (napøíklad sdílení výsledkù
hospodaøení organizace), ze kterého mohou mít zamìstnanci výhody, významnì
pøispívá k vytvoøení ovzduí dùvìry. Také
vytvoøení jasného oèekávání za vech
okolností - jak na jednohodinovém meetingu, tak i pøi pìtiletém kontraktu - pomùe k zajitìní spravedlivého jednání.
Pocit nespravedlnosti mùe vyplývat
z nedostatku jasných základních pravidel,
oèekávání nebo cílù a násobí se s nejistotou. Naopak vytvoøením vhodných podmínek, které umoní, aby se pracovní týmy identifikovaly se svým úkolem, se nastaví spravedlivé a otevøené pracovní
prostøedí. Nebezpeèím velkých organizací
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a jejich nespravedlivého chování je konfrontace, e ve stejném poètu hodin nìkteøí jedinci pracují více a nìkteøí ménì
a mzda za jejich práci je neadekvátní. Zajímavé je, e vnímání spravedlivého odmìòování je klíèem k spravedlivé/nespravedlivé firemní kultuøe, take v tìkých èasech i malé sniování platù vedoucích
pracovníkù mùe dlouhodobì sníit pocit
nespravedlnosti v celé spoleènosti.
Velký význam má spravedlivé èi nespravedlivé chování pro dìti a jejich vnímání svìta. V pohádkách vdycky nakonec dobro zvítìzí. Rychlé ípy Jaroslava
Foglara nic neztratily na své ètenáøské oblíbenosti i v èasech, kdy se jeek v plastové kleci prodává v kadém hraèkáøství
a létající kolo není ádným pøekvapením.
Urèitì si i vy vzpomínáte na uèitele ze své
povinné kolní docházky, kteøí byli moná
tvrdí, ale spravedliví. Jejich pozitivní hodnocení nám výraznì posilovalo status,
protoe jsme si ho poctivì zaslouili. Proto si to tak dobøe pamatujeme.
Pìknì tvrdým oøíkem je pro rodièe
spravedlivé porovnání nestejnì starých
sourozencù. I tady mohou pomoci pevná
a pøijatá (dìtmi odsouhlasená - viz Autonomie) pravidla: Ty mùe to a tvojí povinností je to! a Ty mùe jen to a tvojí
povinností je jen to!
Spravedlnost v partnerském vztahu se
hledá jen tìko, kdy mui jsou z Marsu
a eny z Venue. Hodnì se mluví o rovnoprávném postavení, které ale kadý vidí
jinak. Pomoci mùe DOBROVOLNÉ rozdìlení rolí a sdìlená oèekávání. Ovem jen
kdy chtìjí oba!

Vyuití SCARF pøi zvládání
stresu
Není pochyb, e se SCARF - s vnímaným
dostateènì silným postavením (status),
svobodou pøi rozhodování (autonomy),
jistotou, co nás èeká (certainty), bezpeènými vztahy se svým okolím v rodinì i na
pracoviti (relatedness) a ve spravedlivých podmínkách (fairness) - se álou
naí sociální pohody leérnì pøehozenou
kolem krku nám rozhodnì ubude starostí
a tøeba nás svìt dokonce bude bavit.
A pokud se na ní sem tam se nìco páøe
a sem tam utíká nìjaké to oèko? Mluvíme
o pocitech a o tom, jak je dostat pod kontrolu. Je jen na naem rozhodnutí, zda se
rozhodneme svùj ivot ít a nebo trpìt.

Vdycky máme volbu. Pøijmout, a nebo
odmítnout! Odejít, nebo zùstat! Rozhodnout se pro rozhodnutí, e chceme zmìnit
nae vnímání a e si svou álu upleteme
sami. V opaèném pøípadì se mùe stát, e
nás nìkdo zachrání a uplete nám ji za
nás. Taky se mùe se stát, e nám ji pìknì
utáhne kolem krku. Pokud na otázku, jak
se vám daøí, èasto odpovídáte: Stojí to za
!, hádejte, jakou monost si znovu
a znovu vybíráte?

Vyuití SCARF v lidském
spoleèenství
Edukace a kolení a vyuèování
Úspìní uèitelé a kolitelé pouívají
SCARF model intuitivnì u dávno. Dobøe
vìdí, e lidé se uèí nejlépe, kdy je to samotné zajímá. Uèit dìti, které se cítí ohroeny, osamoceny a sociálnì odmítány
s pocitem nespravedlivosti, je nekoneèný
boj, který nemá vítìze. Inspirující prostøedí vhodné pro uèení se uèitelùm podaøí,
kdy se soustøedí pøedevím na zlepování ákù. Tím zvyují jejich status, jejich
uspokojení a jejich motivaci, aby znovu
a znovu zaívali onen bájeèný pocit, kdy
je nìkdo spravedlivì chválí za jejich pokroky. Je to velmi cenné zejména v dobì,
kdy se studenti uèí nìco nového a cítí
obavy a pocity ohroení z neznámého uèiva, které jim díky tomu pøipadá tìké.
Zkuení kolitelé vìnují na zaèátku kadého kurzu nebo workshopu potøebný èas
a prostor, aby posílili jistotu svých studentù. Jasnì jim sdìlí, co se budou uèit
a poskytnou pocit autonomie nabídnutím
nìjaké volby (napø. souhlas s programem). Klíèem je pro nì zajitìní pozitivního pøístupu k uèení a peèlivé udrování
tohoto stavu na ádoucí úrovni. Pochopení SCARF pomùe i pøi sebevzdìlávání.
Uèíme se poøád. Dokonce i pøi listování
módními magazíny se uèíme módní trendy,
pøi sledování televizních seriálù si cvièíme
pamì nebo vaøení nebo péèi o zahrádku
a ètení knih nám nejen roziøuje obzory,
ale i slovní zásobu. Jde nám to samo, protoe nás to baví. Automaticky se motivujeme k dalímu pokraèování a tím i k dalímu sebevzdìlávání a to zpùsobem, který
nám vyhovuje. Ani si to neuvìdomujeme,
ale ná status a nae jistota se zvyuje
a to se nám hodí v pøi jednání s druhými
lidmi.

Závìr

Rozvoj vedoucích pracovníkù a jejich
schopností øízení lidí
SCARF poskytuje vedoucím pracovníkùm
a managerùm pevnou kostru pro budování vlastního sebevìdomí a zároveò uvìdomìní si pocitù ostatních. Mnoho nezkuených managerù mùe náhodnì
ovlivòovat oblast SCARF neádoucím negativním zpùsobem. Sami pøesnì vìdí, jak
by daný problém øeili, proto poskytují
pøíli mnoho rad a direktivních pøíkazù
a nedostateènou pozitivní zpìtnou vazbu
a tím negativnì ovlivòují status svých
spolupracovníkù. Èasto nevysloví jasná
oèekávání a tím dále zvyují jejich nejistotu. Poskytují instrukce i pro dílèí úkoly
a tím zasahují do jejich autonomie. Chtìjí
si udrovat profesionální odstup a to má
nepøíznivý dopad na jejich vzájemné vztahy. Nedostateènou transparentností mohou vzbudit pocity nespravedlnosti. Pokud vám nìkdo øekne, co, kdy a jak máte
dìlat, ale neøekne, jestli to dìláte správnì
tak, jak to chtìl, vy nevíte, proè to máte
udìlat a neznáte pøesnì svou roli v celé
organizaci, v nejlepím pøípadì udìláte, co
chtìl a pokud to nepùjde, nebudete si s
tím lámat hlavu. Vy jste to pøece udìlali
pøesnì podle instrukcí a za nì nenesete
ádnou odpovìdnost, stejnì nevíte, jestli
to má smysl a nebo jestli je to zase nìjaký
úlet, je to pro vás pan nedosaitelný
a urèitì se mu to zase nebude líbit, protoe si na vás zasedl. Výkon vaí práce bude stát za starou belu a pøitom vlastnì
udìláte pøesnì, co po vás éf chtìl. Pokud
se stane opak a vy potkáte nìkoho, kdo
dokáe, e se s ním cítíte dobøe, protoe
do vás vkládá svá oèekávání a tím posiluje vá status, poskytuje jasná oèekávání,
nechá vás, abyste si o zpùsobu provedení

vaich úkolù rozhodovali sami, vìøí vám
a je spravedlivý, budete pravdìpodobnì
pracovat s vìtím nasazením, protoe se
budete cítit odmìòováni samotnou kvalitou vaeho vzájemného vztahu. Èas strávený pod vedením takového éfa aktivuje
pocit odmìny ve vaem mozku, otvírá
prostor pro pøemýlení a dovoluje si vímat vìcí, které byste za jiných podmínek
vnímané hrozby nevidìli nebo ani nechtìli
vidìt. A úplnì stejnì to pøi vzájemné spolupráci s vámi vnímají i èlenové vaeho
týmu.
Organizace
Uplatnìní SCARF má pro strukturu organizací hned nìkolik významù vèetnì odmìòovacího systému, komunikaèního
systému, rozhodovacích procesù, tokù informací a platové politiky. V prostoru svého èlánku se David Rock soustøedil pouze
na jeden a to je systém odmìòování.
Techniky pro motivování a odmìòování
lidí jsou vìtinou zaloeny na metodì
cukru a bièe, ve které cukrem jsou peníze
a nebo povýení. SCARF model zdùrazòuje mnohem kreativnìjí zpùsoby motivace, které jsou nejen levnìjí, ale i úèinnìjí a dlouhodobì udritelné. Napøíklad
dosaení úspìchu v plnìní úkolù mùe
být odmìnìno zvýením autonomie
a vyí flexibilitou pracovní doby. Dalí
odmìnou mùe být zvýení pøíleitosti pro
uèení nových dovedností. Jejich uvìdomìní pomáhá zvyovat status. Nebo lidé
mohou pociovat silné uspokojení díky
otevøeným vztahùm na pracoviti, které
jim dovolí být souèástí pracovního kolektivu. Tím si posilují pocit odmìny ze své
spoleèenské pøíslunosti.

V úvodu jsem zámìrnì zdùraznila, e teorie SCARF Davida Rocka je na svìtì pouhý rok. Je podloena zkoumáním lidského
pøemýlení na základì nových a revoluèních poznatkù o fungování mozku. Ve
svìtì vedoucích pracovníkù, psychologù,
pedagogù a kouèù byla pøijata s velkým
zájmem. Vysvìtluje nai instinktivní snahu
získat pro sebe co nejvíce odmìny pøi
spolupráci a ovlivòování ostatních. Upozoròuje, e pokud se v kolektivu chceme
cítit dobøe, je tøeba vìnovat dostateènou
pozornost zajitìní VNÍMÁNÍ:
l
dostateènì silného postavení (Status)
l
svobody pøi rozhodování (Autonomy)
l
jistoty, co nás èeká (Certainty)
l
bezpeèným vztahùm se svým okolím
v rodinì i na pracoviti (Relatedness)
l
spravedlivým podmínkám (Fairness).
V celém èlánku se mluví o tom, e my
sami a jen my se mùeme rozhodnout, co
a jak mùeme vnímat a e existují podmínky - faktory, které nám v tom mohou pomoci. Jistì znáte filozofii poloplné sklenice. A jak jste na tom vy? Vzpomínáte víc
na to, co se vám v ivotì podaøilo èi na
své ivotní karamboly? Pøemýlíte víc
o svých rozsáhlých plánech do budoucna
a nebo jste plni obav, co zase ivot pøinese? Osud naeho ivota leí v naí hlavì,
v naem mozku, ve zpùsobu naeho pøemýlení, které mimo jiné také rozhoduje
o naem vnímání. Pro nás nejdùleitìjí je
vìdìt, e pokud se nám podaøí zajistit bezpeènou SCARF álu sociální pohody pro
lidi, se kterými pracujeme (trávíme s nimi
minimálnì tøetinu dne), pro nae blízké (se
kterými trávíme a nebo bychom mìli trávit
vechny dny volna), i pro nás samotné
(nezbývá nám, ne sami se sebou jetì nìjakou dobu vyjít), ná mozek mùe pøemýlet efektivnì, co pozitivnì ovlivní nae vnímání a my budeme vdy pít jen z poloplných sklenic.

Ani mocí, ani silou, ale slovem!
POZNÁMKA:
Podle mìsíèního vyhodnocení 800-CEOREAD, který v USA sleduje nejprodávanìjí knihy, se umístila kniha Davida Rocka
Your brain at work na 7. místì v seznamu
best selling business books za mìsíc øíjen
2009. Dalí informace najdete na http://
www.resultscoaches.com/find/david_rock.html
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