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

Analiza Transakcyjna rozwinęła się najpierw jako teoria i praktyka ukierunkowana na rozwój ludzi. Takie 
podejście jest niezbędne i zapewnia wiele sposobów wspierania rozwoju jednostki. Jednocześnie AT została 
uzupełniona koncepcjami bardziej skoncentrowanymi na ewolucji grup (rodzin, krajów, firm, instytucji itp.). Moim 
zamiarem jest zachęcenie analityków transakcyjnych do zainteresowania się światem wykraczającym poza ich 
działalność w firmie poprzez sesje coachingowe, indywidualne oraz grupowe. 

Poprzez analizę obecnej sytuacji chcę pokazać, że humanizm będzie ważną (i kruchą) wartością w 
nadchodzących latach, i że Analiza Transakcyjna może zatem zająć znaczące miejsce w przygotowaniu i towarzyszeniu 
zachodzącym zmianom. 

Pokażę impas, w jakim obecnie znajdują się władze, a także eksplozję społecznych matryc. 

Na koniec chciałbym otworzyć przestrzeń do refleksji nad zdolnością AT do wspierania tych zmian poprzez 
kontynuowanie indywidualnego towarzyszenia, ale także poprzez dążenie do poszerzenia naszej wizji o leczenie 
napięć społecznych: tworzenie baniek OKness, identyfikacja głównych napięć, tworzenie stref przygranicznych jako 
przestrzeni zbiorowej regulacji i przygotowania napięć itp. 

Słuchacze poznają: 

- spojrzenie na nasz współczesny świat i jego ewolucję, z zachodzącymi wielkimi przemianami, zagrożeniami i 
szansami.  

- jedną z 12 szkół AT: Analizę Transakcyjną napięć i pokażę, jak może pomóc uczestnikom przyczynić się do 
budowania lepszego świata. 

Terminy z języka AT omawiane podczas wystąpienia: 

Będziemy opierać się na Teorii Organizacji Berne i dokonanych przeze mnie osiągnięciach  

(obszar przygraniczny, grupy złożone itp.). 
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Po wystąpieniu uczestnicy otrzymają prezentację mailem. 


