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Oswojony szef s³abiej k¹sa! 

� Rozpracuj metody dzia³ania swojego szefa 
� Obserwuj go bacznie i poznaj jego s³abo�ci 
� Zastosuj niestandardowe metody postêpowania 
� Pokonaj wstrêtnego szefa jego w³asn¹ broni¹ 

Czy Twój prze³o¿ony ¿¹da od Ciebie niewolniczego oddania wykonywanej pracy?
A mo¿e obiecuje Ci gruszki na wierzbie, nigdy nie dotrzymuj¹c obietnicy? Czy mo¿e 
celowo umniejsza Twoje zas³ugi, kradnie pomys³y lub blokuje awans? Bez wzglêdu
na to, czy to fanatyk, bezlitosny manipulator, czy sam Mefistofeles, mo¿esz odetchn¹æ 
spokojnie. Dr Jay Carter rozpracowuje wszelkie typy biurowych ciemiê¿ycieli, oferuj¹c 
niezawodne techniki radzenia sobie w ka¿dej z sytuacji, na które ka¿dego dnia
s¹ wystawiani znêkani podw³adni. 

Poczucie humoru mo¿e uratowaæ Twoje zdrowie psychiczne, je�li szef jest potworem, 
który zatruwa Ci pracê i rujnuje ¿ycie osobiste. To na pocz¹tek. Je�li zamierzasz
nie tylko przetrwaæ, ale równie¿ zwyciê¿yæ w tej nierównej potyczce, bêdziesz 
potrzebowaæ solidniejszego orê¿a. Pomo¿e Ci w tym Twoja w³asna inteligencja i zestaw 
niezawodnych technik opracowanych przez znawcê tematu. To ksi¹¿ka, która
z pewno�ci¹ wielokrotnie przys³u¿y Ci siê podczas pokonywania kolejnych szczebli 
kariery. A je�li jeste� czyim� szefem czy szefow¹, mo¿e rozpoznasz tu tak¿e i siebie?
I postanowisz co� zmieniæ w swoim zachowaniu? 

Na pewno znasz ich metody z w³asnego do�wiadczenia: 

� podnoszenie g³osu, wrzaski, a czasem przekleñstwa, 
� arogancja i poczucie wszechw³adzy, 
� zaszczepianie uczucia ci¹g³ego strachu i ciskanie gro�bami, 
� z³o�liwe uwagi wyg³aszane czêsto na forum publicznym, 
� wywo³ywanie wstydu i zak³opotania oraz poni¿anie. 

Ju¿ nie musisz tego znosiæ. 
Teraz Ty zostañ ma³ym wielkim manipulatorem.   
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DOBRY SZEF

W celu stworzenia definicji wstrętnego szefa musimy

porównać go z dobrym szefem. Na początku spójrzmy

na listę okropnych cech i kontrastujących z nimi cech

dobrych. Pamiętaj jednak o tym, że prawdziwe życie

nie jest równie czarno-białe. Są to modele całkowicie

skrajne.

Wstrętny szef Dobry szef

Dominuje Zachęca

Obwinia innych Bierze na siebie część odpowiedzialności

Izoluje się Jest otwarty

Waha się Okazuje zainteresowanie

Zastrasza Ludzie czują się dobrze
w jego towarzystwie

Terroryzuje Buduje w ludziach
poczucie pewności siebie

Mówi, nie słucha Słucha

Grozi Chroni
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Jest egoistyczny Ma „zdrowe” poczucie własnej wartości

Jest arogancki Okazuje skromność

Ma poczucie władzy Ma poczucie celu

Wzbudza strach Wzbudza szacunek

Może być inteligentny,
ale nie mądry

Jest mądry

Dostrzega jedynie własne
potrzeby

Dostrzega całościowy obraz sytuacji

Zaszczepia w ludziach
brak wiary w siebie

Wydobywa z ludzi to,
co w nich najlepsze

Nie okazuje szacunku Okazuje szacunek

CHARYZMA

Dobrzy szefowie mają zdolność nawiązywania kon-

taktu z ludźmi, szanują innych jako ludzi oraz podzi-

wiają ich. Te trzy cechy stanowią sekret charyzmy.

Nawiązywanie kontaktu z ludźmi polega po prostu

na dotykaniu ich, podawaniu ręki, uśmiechaniu się,

patrzeniu prosto w oczy.

Szanowanie innych jako ludzi oznacza okazywanie

im szczerego zainteresowania, uświadamianie sobie tego,

co czują, oraz wykazywanie zrozumienia. Nie musisz się

zgadzać z opiniami innych — ważne, aby zrozumieć

drugą osobę. W sposób pełen empatii dajesz znać, że

rozumiesz ich uczucia.

Podziwianie ludzi polega na odszukaniu i określeniu

ich pozytywnych cech. Ludzie pragną wiedzieć, że je

dostrzegasz. Zauważ, że szklanka jest w połowie pełna,

a nie w połowie pusta.
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Dobrzy szefowie okazują innym szacunek nie ze

względu na to, kim są ci inni, ale ze względu na to, kim

są oni sami. Tym samym nie tolerują oni braku sza-

cunku ze strony innych ludzi. Dobrzy szefowie nie są

współzależni i nie dążą do tego, aby wszyscy darzyli ich

sympatią (chociaż większość osób i tak ma do nich taki

stosunek).

Dobrzy szefowie potrafią powiedzieć Ci, żebyś po-

szedł do diabła, w taki sposób, że będziesz szczęśliwy

z powodu zbliżającej się podróży (choć prawdopodobnie

i tak nie zachowają się w podobny sposób).

Teraz przyjrzyjmy się uważnie wielu typom wstręt-

nych szefów.




