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Wystąpienie podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej 
„ANALIZA TRANSAKCYJNA DZISIAJ” 19 września 2020r. 

Eric Berne (1966), analizował organizację jak żywą komórkę biologiczną, której jądro porównał do leadership’u, inne 
jej elementy jak rybosomy czy mitochondria do membershipu oddzielonego od siebie i otoczenia błonami,  
w organizacji, nazywane granicami.   

Napięcia na granicach w organizacji można więc rozumieć jako coś naturalnego i stale obecnego. Są one strumieniem 
energii. Mogą wywoływać phisis - siłę wzrostu lub destrukcji. Występują, ponieważ są istotą każdej grupy, która posiada 
granice wewnętrzne i zewnętrzne. Należy je regulować, aby utrzymać wydajność organizacji połączoną z intymnością 
jej członków.  

Dla osób interweniujących najważniejsze jest zidentyfikować w jakich miejscach w organizacji są nadmierne lub 
niewystarczające napięcia.  Dopóki napięcie nie zostanie zidentyfikowane, zrozumiane, przeżyte i omówione nie ma 
szansy na rozwiązanie go i ponowne połączenie zasobami. Jacques Moreau (2005) twórca nowego nurtu w AT-O 
opartego o analizę napięć wymienia dziewięć miejsc, gdzie mogą one powstawać i zatrzymywać rozwój firm. Rozmowa 
z klientem o obserwowanych symptomach i hipotezach dotyczących możliwych napięciach zachęca klienta do 
samodzielnego czucia i myślenia o przyczynach i rozwiązaniach. 

Słuchacze poznają: 

- Podstawy Teorii Organizacji Berna. 
- Koncepcję granic wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji. 
- 9 rodzajów napięć jakie mogą pojawić się w organizacji. 
- Wybrane interwencje jakie może podjąć osoba regulująca napięcia w organizacji. 

Terminy z języka AT omawiane podczas wystąpienia 

TOB, granice organizacji, proces i energia w organizacji, phisis, napięcia na granicach 
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Po wykładzie uczestnicy otrzymają prezentację mailem. 


