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Zgodnie z ustawą z dn. 4.02.1994 (z późn. zm.) „Prawo
autorskie i prawa pokrewne” niniejszy dokument
stanowi moją własność. Jakiekolwiek wykorzystanie
(komercyjne i niekomercyjne) treści tego dokumentu
wymaga mojej pisemnej zgody.



• Cechy turkusowych organizacji

• Poziomy świadomości

• Wartości w organizacji

• Cechy turkusowego lidera

• Rola coacha

• Jaki ma być coach?

PLAN WARSZTATÓW



CECHY TURKUSOWYCH ORGANIZACJI

Samoorganizacja

Pełnia

Ewolucyjny cel



➢ Decyzje leżą w rękach zespołu

➢ Ważne są grupowe procesy decyzyjne, a nie władza 

➢ Menedżerowie stają się członkami zespołów

➢ Lub przejmują role „turkusowych liderów” jeśli potrafią i jeśli 

posiadają odpowiednie kompetencje (coach, mediator, 

facylitator, trener)

SAMOORGANIZACJA



➢ Autentyczność

➢ Samo-realizacja

➢ Troska/szacunek do siebie i innych

➢ Potrzeby/wartości/emocje

➢ Zmienia się komunikacja (feedfroward, a nawet auto-

feedforward)

➢ Szukanie wspólnych rozwiązań

PEŁNIA



➢ Dzięki zniesieniu sztywnej hierarchii stanowisk, zastąpionej 

rolami i strukturą kręgów, można poprzez pracę realizować cele 

ważne dla siebie i jednocześnie dla organizacji

➢ Pracownik przechodzi na motywowanie wewnętrzne (zewnętrzne 

jest zbędne)

➢ Ewolucja wartości, postaw

➢ Myślenie „my”, szeroka perspektywa świata i przyszłych pokoleń

EWOLUCYJNY CEL



CZYM SĄ WARTOŚCI?

Coś co jest dla mnie ważne
Czym kieruję się w życiu, co przejawia się w moich 

wyborach etycznych, ale i postawach, języku, 
czynnościach

Obiektywizm vs subiektywizm aksjologiczny

Wartościowanie... ocenianie



Gebser – ewolucja światopoglądów

ROZWÓJ CZŁOWIEKA - PEWNOŚĆ

Maslow – ewolucja potrzeb

Kolhberg, Gilligan – ewolucja moralności

Graves – ewolucja wartości

Loevinger – ewolucja tożsamości

Fowler – ewolucja duchowości

Kegan, Torbert – ewolucja przywództwa

Wilber – Teoria Integracji



• Wartości jednostek i społeczeństw 
ewoluują

• Każdy poziom jest konieczny, aby 
wyłonił się kolejny

• Poziomy nie są gorsze, wyższe są 
bardziej złożone

• Przejście – konsekwencja wyzwania, 
niewystarczalności

• Ewolucja świadomości przyspiesza

• Na poziomie turkusowym jest obecnie 
ok. 0,5 % ludzkości

SPIRAL DYNAMIC



POZIOMY GRAVES’A I ICH WARTOŚCI

TURKUSOWY Holizm, „LUDZKOŚĆ” w przeszłości i przyszłości, ekologia 

ŻÓŁTY Rozwój, ewolucja, wiedza, chęć, dzielenie się, motywacja

ZIELONY Równość, idea, współpraca, razem

POMARAŃCZOWY Sukces, celowość, niezależność, rywalizacja

NIEBIESKI Porządek, autorytet, hierarchia, struktura, konsekwencja, 
dualizm dobra i zła

CZERWONY Siła, odwaga, moc, energia

PURPUROWY Bezpieczeństwo (ochrona, tradycja, rytuały, powtarzalność 
przyrody)

BEŻOWY Przetrwanie (jedzenie, woda, sex)



TURKUSOWE 
WARTOŚCI



GRAVES

TURKUSOWY

ŻÓŁTY

ZIELONY

POMARAŃCZOWY

NIEBIESKI

CZERWONY

PURPUROWY

BEŻOWY

TEAL (TURKUS?)

ZIELONY

POMARAŃCZOWY

BURSZTYNOWY

CZERWONY

PURPUROWY

PODCZERWONY

LALOUX



• Motywacja wewnętrzna

• Autentyczność

• Spójność 

• Samo- i innych akceptacja

• Bazowanie na mocnych stronach

• Słuszność jako kompas (nie racja)

• Łagodne radzenie sobie z 
przeciwnościami

WARTOŚCI W TURKUSOWYCH 
ORGANIZACJACH



CZYM SĄ WARTOŚCI?

Coś co jest dla mnie ważne
Czym kieruję się w życiu, co przejawia się w moich 

wyborach etycznych, ale i postawach, języku, 
czynnościach

Obiektywizm vs subiektywizm aksjologiczny

Wartościowanie... ocenianie



Core values

Kodeks etyczny

SKĄD SIĘ BIORĄ WARTOŚCI W ORGANIZACJI?



W. deklaratywne

W. rzeczywiste



JEDNOSTKA W TURKUSIE

Jaki jest CZŁOWIEK w turkusie?



JAKI COACH MOŻE PRACOWAĆ 
W TURKUSOWYCH ORGANIZAJACH?

TEAL (TURKUS)

ZIELONY

POMARAŃCZOWY

BURSZTYNOWY

CZERWONY

PURPUROWY

PODCZERWONY

TEAL (TURKUS)

ZIELONY

POMARAŃCZOWY

BURSZTYNOWY

CZERWONY

PURPUROWY

PODCZERWONY

LIDER COACH

Porządek

Siła

Sukces

Równość, współpraca

Rozwój, ewolucja, 
pełnia



ĆWICZENIE



PODSUMOWANIE



20 pkt

Zamknięte i otwarte
Kontakt: 606-82-77-11




