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UTALENTOWANI LUDZIE W PRACY
Noks Nauta, Frans Corten
Niniejszy artyku$ zosta$ opublikowany w “Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde” (czasopismo lekarzy medycyny pracy i ubezpieczeniowych), TBV 10, nr 11 (listopad, 2002r.):
str. 332–335. Wydawca: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, Holandia.
STRESZCZENIE
Utalentowani doro#li (ludzie o du&ej inteligencji, stanowi"cy 2% populacji) nie mog" czasem nale&ycie funkcjonowa( w pracy. Ich du&a inteligencja mo&e doprowadzi( do zaburze* w przystosowaniu
si% tych ludzi do ró&nych sytuacji w pracy zawodowej, prowadz"cych czasem do absencji i niezdolno#ci do pracy. Na ten temat nie przeprowadzono wielu bada* naukowych. Artyku$ opisuje niektóre cechy utalentowanych ludzi. Problemy wyst%puj"ce w ich pracy s" tu wyt$umaczone w oparciu
o przyk$ady wzi%te z &ycia. Na podstawie pewnych cech i sygna$ów lekarze medycyny pracy
i ubezpieczeniowi potrafi" rozpozna( osoby o du&ej inteligencji. Rozwi"zanie rzeczonych problemów mo&e polega( na zmianie stawianych im w pracy wymaga* lub zmianie warunków ich
pracy. Niekoniecznym jest wtedy leczenie medyczne lub psychoterapeutyczne. Po odzyskaniu
przez te osoby motywacji do pracy mog" one wykonywa( wysokokwalifikowan" prac% i rozwi"zywa( z$o&one problemy. W ten sposób utalentowany cz$owiek, niespe$niaj"cy poprzednio stawianych przed nim wymaga*, staje si% warto#ciowym pracownikiem wnosz"cym cenny wk$ad do
pracy.
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WPROWADZENIE
Coraz bardziej znanym jest fakt, &e ludzie o du&ej inteligencji mog" pomóc w rozwi"zywaniu z$o&onych problemów (1). Wielu z nich &yje na wysokim poziomie. Jednak&e, jak to bywa u niektórych
utalentowanych uczniów szkolnych, niektórzy z nich nie funkcjonuj" tak jak powinni, b%d"c
w rezultacie nieszcz%#liwymi (2). Niektórzy z nich popadaj" w chorob%, a nawet staj" si% trwale
nieczynnymi zawodowo. Jakie s" te problemy ludzi o wysokiej inteligencji? I co lekarze mog" z t"
wiedz" pocz"(?
Dla zilustrowania naszego zagadnienia przedstawiamy analiz% dwóch przypadków.
PRZYPADEK PIERWSZY
Alice Wismeijer jest 38-letni" kobiet". Pracuje jako badaczka w instytucji rz"dowej i zdoby$a wiele
kwalifikacji ucz"c si% samodzielnie wieczorami. Daje sobie #wietnie rad% w pracy. Jednak&e jej
kolega tyranizowa$ j" przez lata. Alice próbowa$a to ignorowa( i rzadko sz$a na zwolnienie lekarskie. Jednak pewnego dnia by$o tego jak na ni" ju& za du&o. Lekarz zak$adowy zdiagnozowa$ wypalenie w pracy zawodowej. Zachorowa$a na d$u&szy czas. W trakcie terapii wysz$y na jaw cierpienia z okresu jej m$odo#ci. Po roku zwolnienia z pracy komisja lekarska orzek$a, &e mo&e podj"(
prost" prac% w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Alicja zdaje sobie spraw% ze swej du&ej inteligencji
i wie, &e nie wytrzyma d$ugo wykonuj"c prost" prac%. Jednak&e nie o#miela si% g$o#no o tym mówi(.
Podczas wizyt u lekarza medycyny pracy wybucha okropnymi napadami p$aczu, a lekarz nie wie,
jak jej pomóc. Proces leczenia zawodzi.
PRZYPADEK DRUGI
Joost Bakker jest 42-letnim ekspertem w dziedzinie automatyki. Uskar&a si% na problemy z szyj"
i z tego powodu ma regularne przerwy w pracy. Lekarz zak$adowy przeprowadzi$ z nim d$ugi wywiad. Joost wyda$ si% by( zmartwionym i zaabsorbowanym stanem swojego zdrowia. Poza tym
wygl"da na to, &e jest ca$kiem samotny i ma niewielki kontakt ze swoimi kolegami. W pracy spisuje
si% nale&ycie, a szef jest z niego zadowolony. Lekarz zasugerowa$, by Joost zosta$ zbadany przez
psychologa specjalizuj"cego si% w problemach zwi"zanych z wykonywan" prac". Po dokonaniu
szczegó$owego wywiadu lekarskiego psycholog przeprowadzi$ pewn" ilo#( testów. Ich rezultaty
wskazuj", &e Joost ma m.in. bardzo dobre wyniki w sferze my#lenia analitycznego. Joost powiedzia$
psychologowi, &e by$ testowany w szkole #redniej, lecz jego rodzice odmówili mu przekazania
wyników tego testu. Przeprowadzony wywiad lekarski oraz testy nie ujawni$y &adnych powa&nych
problemów. Psycholog poradzi$ Joostowi zg$oszenie si% do Mensy. Po pokonaniu pocz"tkowych
oporów Joost pos$ucha$ rady i po zdaniu mensa*skich testów zosta$ cz$onkiem tej organizacji. Potwierdzi$ wiele z tego, co otrzyma$ w dokumentacji. W Mensie nawi"za$ kilka cennych znajomo#ci.
Rok pó+niej lekarz zak$adowy zauwa&y$, &e Joost jest bardziej zrelaksowany. Co prawda nadal dokuczaj" mu problemy szyjne, ale ju& prawie wcale nie musi bra( zwolnie* lekarskich. Zacz"$ znów
studiowa( i jest zadowolony z porady danej mu przez psychologa.
Nie ma ogólnie przyj%tej definicji „utalentowania” (3). Wed$ug definicji u&ywanej przez Mens% termin ten oznacza posiadanie ilorazu inteligencji (IQ) kwalifikuj"cego do 2 górnych procent populacji.
Iloraz ów okre#la si% za pomoc" zatwierdzonych testów. W zale&no#ci od rodzaju testu dolna,
kwalifikuj"ca warto#( IQ mie#ci si% w zakresie 140–150.
Jest wiele ró&nych rodzajów inteligencji. Howard Gardner (uwa$a si% go za odkrywc% wielorako&ci inteligencji – t!um.) rozró&nia osiem jej rodzajów: j%zykowa, matematyczno-logiczna, wizualnoprzestrzenna, muzyczna, cielesno-ruchowa, interpersonalna, naturalistyczna (&rodowiskowa – t!um.),
interpersonalna i intrapersonalna (4). Dwie ostatnie z wymienionych tu inteligencji s" czasem okre#lane przez innych mianem inteligencji emocjonalnej. Najwi%ksz" uwag% w literaturze fachowej
i w testach przywi"zuje si% do trzech pierwszych z nich.
Zwyk$e testy na inteligencj% nie wydaj" si% celnie przewidywa( mo&liwo#ci osi"gni%( zawodowych (5).
To, jak skutecznie kto# b%dzie sobie radzi$ z rozwi"zywaniem problemów w #wiecie rzeczywistym,
jest zdeterminowane nie tylko jego inteligencj", ale te& i nabyt" przez niego wiedz" oraz
wpraw" (3). ,rodowisko (rodzice, szko$a itd.) równie& ma swój udzia$ w rozwoju indywiduum (6).
CECHY OSOBY UTALENTOWANEJ
Cho( wszystkie utalentowane osoby s" unikalne, maj" pewne cechy wspólne. Niektóre z tych cech
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s" wrodzone, a inne ujawniaj" si% stopniowo wskutek interakcji #rodowiskowej, co powoduje, &e nie
zawsze mo&na tu odró&ni( przyczyn% od skutku.
Pr!dko&' my&lenia. Osoby utalentowane my#l" szybciej od innych. Dokonuj" wielu zwrotów my#lowych, nag$ych skojarze* i stwarzaj" wra&enie, &e przeskakuj" z jednego tematu na inny.
Du(a wra(liwo&'. Wy&szemu potencja$owi rozwojowemu cz%sto towarzyszy du&a wra&liwo#( (7).
Objawia si% ona w ró&nych obszarach: psychomotorycznym, czuciowym, intelektualnym, imaginacyjnym, emocjonalnym (7). Mo&e to przypomina( ADHD (zespó! nadpobudliwo&ci psychoruchowej
z zaburzeniami koncentracji uwagi – t!um.).
Nadmierne pobudzanie zmys$ów dotyczy s$uchu (d+wi%ki maszyn i radioodbiorników, odg$os
cmokania), wzroku (ró&ne +ród$a #wiat$a), dotyku (pewne rodzaje tkanin i etykiet ubraniowych,
czyje# dotkni%cie). Zjawisko wysokiej wra&liwo#ci spotyka si% obecnie z du&ym zainteresowaniem (8).
Introwersja. U ludzi utalentowanych szczególnie dobrze rozwini%ty jest ich wewn%trzny #wiat.
'atwo mo&na ich urazi( i z tej przyczyny staraj" si% oni trzyma( innych na dystans. Niektórzy z nich
unikaj" spotka* towarzyskich, gdy tematy rozmów nie s" dla nich interesuj"ce. Przypomina to
zachowanie autystyczne (9). Introwersja mo&e by( te& wywo$ana poczuciem bycia odrzuconym.
Ludziom o wysokim ilorazie inteligencji trudno jest spotka( innych o podobnej umys$owo#ci, co
mo&e szybko doprowadzi( do ich wyizolowania (10).
Rozwój emocjonalny. Sporo utalentowanych osób silnie odczuwa emocje. Jednak wskutek tego, &e
dominuje u nich my#lenie poznawcze, które stwarza im poczucie bezpiecze*stwa, cechuje ich
wzgl%dny niedorozwój emocjonalny. Maj" oni trudno#ci w $"czeniu uczu( z intelektem, co mo&e by(
pog$%bione, gdy ich poczucie osamotnienia si%ga wczesnych lat &ycia. Jest tak na przyk$ad wtedy,
gdy otoczenie dziecka nie rozpoznaje w nim uzdolnie* lub je ignoruje. Na szcz%#cie rozwój
emocjonalny jest prawid$owy u równie wielu utalentowanych ludzi.
Inwencja twórcza. Procesy my#lowe ludzi utalentowanych ró&ni" si% od tych, które zachodz"
u osób przeci%tnych: s" w swym charakterze bardziej ca$o#ciowe i maj" du&" dawk% wyobra+ni.
Przeci%tniacy cz%sto nie nad"&aj" za ich tokiem my#lenia. Utalentowani potrafi" szybko rozpozna(
istot% rzeczy. Na przyk$ad z powodzeniem przewiduj" tendencje. Cz%sto mog" intuicyjnie wyci"ga(
wnioski (11). Normalny system edukacyjny cz%sto t$umi ich inwencj% twórcz".
Niezale(no&'. Utalentowani samodzielnie formuj" swe pogl"dy i opinie. S" oni nonkonformistami,
co w oczach nauczycieli jest okre#lane jako „nieodpowiednie zachowanie” (11). Ich niezale&no#(
idzie w parze z wy&ej omawian" inwencj" twórcz". Cz%sto maj" niech%( do niedemokratycznych
w$adz (12).
Perfekcjonizm. Towarzyszy on cz%sto zbyt wysokim oczekiwaniom od innych osób, jak te& uczuciu
wstydu, poczuciu winy i bycia gorszym wynikaj"cym z niemo&no#ci spe$nienia swych w$asnych
wysokich wymaga* (9, 13). Prowadzi to do napi%( i czasem – do „parali&u”.
Sposób uczenia si!. Sposób uczenia si% osób utalentowanych ma cz%sto badawczy charakter. Maj"
one szczególnie du&" niech%( do uczenia si% zadanych lekcji, które s" dla nich nieinteresuj"ce
i nudne (12). Cz%sto nie rozumiej" pyta* nauczycieli lub pyta* umieszczonych w podr%cznikach,
gdy& szukaj" oni rzeczy tam nieobecnych. To ich frustruje. Niektórym utalentowanym doros$ym
brakuje wiedzy podstawowej, ale za to wiedz" wiele w dziedzinach ich interesuj"cych. Osoby takie
cz%sto nie rozwijaj" w sobie strategii uczenia si%, bo nigdy nie ucz" si% na swych b$%dach (9).
L!k przed pora(k$ i obni(enie sprawno&ci. U dzieci cz%sto rozwijaj" si% z$e nawyki pracy, gdy ich
inteligencja nie jest pobudzana (14). Czasem my#l", &e s" g$upie, boj" si% pora&ki. Ich motywacja do
nauki obni&a si% i zaczynaj" si% s$abo uczy( (9). Mo&e to w przysz$o#ci zaowocowa( frustracjami
i rozczarowaniami w ich karierze.
PROBLEMY UTALENOWANYCH LUDZI W PRACY
Niewiele jak dot"d przeprowadzono bada* dotycz"cych tego, jak na p$aszczy+nie pracy zawodowej
objawia si% fakt bycia utalentowanym i jak tego do#wiadczaj" sami utalentowani. Jeden z autorów
(Frans Corten) przez d$ugi czas pracowa$ jako doradca pewnej firmy w #rodowisku, w którym by$o
zatrudnionych wielu utalentowanych pracowników. Odkry$ on zaskakuj"ce podobie*stwo osób
uzdolnionych do artystów. Jednym i drugim trudno jest rozwija( swoje uzdolnienia, dopóki nie
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b%d" mieli pewnych nietypowych warunków pracy. Inspiracja i motywacja wydaj" si% tu by(
bardziej znacz"ce ni& wiedza i umiej%tno#ci (15).
Dodatkowo wzi%li#my tu pod uwag% historie karier m.in. cz$onków Mensy i innych osób znanych
nam z naszej praktyki. Na podstawie tych danych sporz"dzili#my tabel% 1 zawieraj"c" kilka charakterystycznych wypowiedzi pracowników i ich #rodowiska. Je&eli w danym przypadku wyst%puj" co
najmniej trzy z tych opinii, nale&y wzi"( pod uwag%, &e problemy w przystosowaniu si% zatrudnionego do jego #rodowiska pracy mog" by( skutkiem jego utalentowania.
Tabela 1.
Charakterystyczne wypowiedzi utalentowanych pracowników i osób z ich otoczenia pracy na temat
problemów przystosowawczych.

Uwagi !rodowiska o tych pracownikach

Wypowiedzi badanych pracowników

1. Ma wiele konfliktów z kierownictwem i w!adzami.

Mam du"e poczucie sprawiedliwo#ci.

2. Nie potrafi wys!ucha$ tego, co inni mówi%.

Moje pomys!y nie s% rozumiane, a z regu!y mam racj&.

3. Trudno zrozumie$ jego motywy. Co si& za tym kryje?

Widocznie stanowi& zagro"enie dla moich kolegów.

4. Nie stosuje si& do harmonogramu, na przyk!ad na zebraniach.

Moje dzia!ania s% hamowane, wszystko si& tak #limaczy.

5. Du"e niezdecydowanie w dzia!aniach.

Nie wiem, czego chc&. Niemal wszystko wydaje mi si& interesuj%ce.

6. Nie wiadomo, jakie jest dla niego optymalne stanowisko.
Wszystko go zajmuje.

Jestem niedoceniany. Ludzie nie wiedz%, na co mnie sta$.

7. Brak wytrwa!o#ci i dyscypliny.

'atwo si& rozpraszam.

8. Jest trudny w kontaktach. Nietowarzyski.

Nie lubi& pogaduszek towarzyskich.

9. Zg!asza wszelkiego rodzaju "%dania, co do warunków
pracy.

Nie mog& zrozumie$, jak ludzie potrafi% pracowa$ w takim
zgie!ku.

Ró&nice pomi%dzy lew" i praw" kolumn" zwracaj" uwag% na problemy adaptacyjne i komunikacyjne. Utalentowane osoby z takimi problemami cz%sto nie s" #wiadome swej w$asnej inteligencji, co
powoduje, &e interpretuj" brak wiedzy u innych jako brak dobrej woli (16). Staj" si% rozdra&nieni
i cz%sto zaczynaj" zbyt szybko p%dzi( w swych zaj%ciach. Poza tym maj" tendencj% do skupiania si%
raczej na tre#ci pracy ni& na takich sprawach, jak entuzjazm czy motywacja (2). Z drugiej strony
próbuj" oni czasem za bardzo dostosowywa( si% do otoczenia, co mo&e prowadzi( do ogólnego
braku satysfakcji, gdy charakter ich stanowiska pracy nie pozwala im na podj%cie odpowiednich
dzia$a*.
Takimi stanowiskami s" dla nich cz%sto stanowiska doradcze, twórcze i funkcje specjalistów
w dziedzinach: prawa, medycyny, techniki, edukacji, kreowania wizerunku firmy lub dziennikarstwa oraz prowadzenie w$asnej firmy (17). Zarz"dca czy kierownik takiego pracownika powinien
si% koncentrowa( raczej na celach i wynikach ni& na metodach, jakie w tym celu nale&y zastosowa(
(tzw. compass approach) (1). Przy takim podej#ciu do niego utalentowany pracownik mo&e wnie#(
unikalny wk$ad do np. ustalania strategii, rozwi"zywania problemów, wychwytywania trendów
i ulepszania wyrobów.
POMOC UTALENTOWANYM
Rozpoznanie talentu u danej osoby stanowi cz%sto wa&ny krok w kierunku poprawy jej dzia$ania.
Opieraj"c si% na w$asnych do#wiadczeniach w dziedzinie doradztwa zawodowego jeden z autorów
(Frans Corten) rozpoznaje tu pi%( stosowanych, cz%sto nie#wiadomie, strategii, patrz tab. 2 (18).
Poni&sza lista sprowokowa$a po jej opublikowaniu dwadzie#cia wypowiedzi od osób nale&"cych do
rozpatrywanej grupy. Wszystkie z nich rozpoznawa$y na tej li#cie wiele ze swojego post%powania.
Rozwijaj"c si% cz$owiek cz%sto zmienia jedn" ze strategii na inn". Czasem, w zale&no#ci od otoczenia, stosowane s" ró&ne z tych strategii.
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Tabela 2
Strategie post%powania ludzi uzdolnionych w zale&no#ci od ich &ycia i kariery zawodowej.

Strategia

Wykorzystanie talentu w "yciu i karierze zawodowej.

Niepozorno#$

Nie zwraca na siebie uwagi, co ogranicza jego rozwój osobowy. Cz&sto nie jest #wiadomy swej du"ej
inteligencji – uwa"a si& raczej za g!upiego. Dzia!a na prostych stanowiskach pracy. Po u#wiadomieniu
sobie swego utalentowania mo"e si& rozwin%$ i stosowa$ któr%# z pozosta!ych strategii.

Akceptacja

Wcze#nie nawi%za! kontakty z innymi lud(mi b&d%cymi na jego poziomie, co dzia!a na niego pobudzaj%co. Nie mia! "adnych powa"niejszych problemów adaptacyjnych, a jego rozwój osobowy mia! normalny przebieg. Pracuje w #rodowisku równie" inteligentnych ludzi np. jako doradca w jakiej# unikalnej
firmie wykonuj%c bardzo unikalne zadania lub kieruje w!asn% firm%.

Wspó!praca

)ycie go nauczy!o, "e niczego nie osi%gnie polegaj%c tylko na swej inteligencji. Z premedytacj% rozwin%!
wi&c swe umiej&tno#ci towarzyskie do wysokiego poziomu. W rezultacie potrafi da$ sobie rad&
z wieloma problemami adaptacyjnymi. Cz&sto osi%ga sukcesy w pracy, która jest ze swej natury interdyscyplinarna.

Konfrontacja

Jego kariera zawodowa jest burzliwa – od konfliktu do konfliktu, a czasami nawet – od zwolnienia do
zwolnienia z pracy. Próbuje si& utrzyma$ na swym stanowisku k!ad%c nacisk na jako#$ swej pracy.
Mo"e przej#$ do strategii wspó!pracy lub izolacji.

Izolacja

Dzia!a niemal wy!%cznie w stanie izolacji. Ryzykuje utrat& kontaktu ze spo!ecze*stwem.

Obecnie istnieje grupa psychologów czy doradców w zakresie pracy zawodowej, którzy specjalizuj"
si% w uzdolnionych osobach doros$ych. Potrafi" oni wskaza( specyficzn" charakterystyk% danej
osoby i da( wskazówki do jej rozwoju. Dzi%ki temu mniejsza jest mo&liwo#( postawienia b$%dnej
diagnozy. Co wi%cej, rozumiej" oni, &e na przekór faktowi, i& utalentowani potrafi" dobrze i szybko
my#le(, nie odnosi si% to do ich (utalentowanych – t$um.) panowania nad w$asnym rozwojem lub
przebiegiem kariery zawodowej.
Psycholog Hans de Vries (19) podaje w swej ksi"&ce kilka praktycznych wskazówek u$atwiaj"cych
nawi"zanie lepszego kontaktu z &yciem codziennym, a tym samym – ze spo$ecze*stwem. Jedn"
z takich wskazówek jest: „Nie rób tego”, b%d"ca my#l" przewodni" potrzeby unikania zbyt
szybkiego anga&owania si% w zbyt wiele spraw. Corten k$adzie nacisk na wag% samodzielnego
kierowania sw" karier" zawodow" (5), bowiem utalentowani maj" w swej naturze tendencj% do
racjonalnego os"du na podstawie tego, co mog" zrobi(, co trzeba zrobi( i jakie warunki musz" by(
w tym celu spe$nione; pó+niej natomiast s" oni zaskoczeni lub rozczarowani odkrywaj"c, &e nie
prowadzi to automatycznie do ustanowienia dobrych zwi"zków z ich otoczeniem w pracy.
Naprawd% potrzebna i motywuj"ca jest dla nich uwa&no#( wzgl%dem swych w$asnych uczu( okazuj"ca si% cz%sto lepsz" podstaw" utrzymania kontaktu z ich kole&ankami/kolegami i budowania
swego wizerunku w #rodowisku pracy, ni& faktyczne cechy charakteru.
A co z t" wiedz" mog" pocz"( lekarze? Je#li rozpoznaj" lub przynajmniej podejrzewaj" istnienie
podanych tu charakterystycznych cech u pacjenta, mog" je przede wszystkim z nim przedyskutowa(. Najlepiej z pewn" doz" dyskrecji, gdy& fakt bycia w Holandii osob" utalentowan" nie zawsze
wyzwala pozytywne skojarzenia. Niekiedy pacjent ju& wie, co powinno by( zrobione, a w takim
przypadku wystarczy tylko niewielki nadzór lekarski.
W razie konieczno#ci lekarz mo&e zleci( przeprowadzenie testu psychologicznego (ze specjalnym
uwzgl%dnieniem aspektu inteligencji) lub odes$a( pacjenta do specjalisty z tej dziedziny. Jak to
zwykle bywa w takich przypadkach, interwencja we wczesnym stadium mo&e oszcz%dzi( wielu
cierpie* i wiele wtedy mo&na osi"gn"( wzgl%dnie prostymi #rodkami. Szczególnie wtedy, gdy pracownik nauczy si% kierowa( swym rozwojem i wizerunkiem w #rodowisku pracy tak, by by$y one
bardziej zgodne z jego motywacj" i zainteresowaniami, mo&na rozwi"za( wiele z jego problemów.
W rezultacie pracodawcy i spo$ecze*stwo zyskuj" bardzo warto#ciowego i zaanga&owanego pracownika.
ZAKO)CZENIE
Poza przytoczon" literatur" najbardziej warto#ciowymi +ród$ami wiedzy na temat niniejszego artyku$u s" do#wiadczenia z praktyki dzia$a* z pacjentami, do#wiadczenia i spostrze&enia zdobyte
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wewn"trz #rodowiska Mensy Holenderskiej oraz, oczywi#cie, do#wiadczenia wzi%te z naszego
(autorów – t$um.) w$asnego &ycia. Mamy nadziej%, &e zainteresowani badacze pod"&" tym
kierunkiem bada*, by zdolno#ci utalentowanych ludzi by$y lepiej wykorzystywane. Tak zdobyta
wiedza mo&e te& si% przyda( innym ludziom: metody, np. samokszta$cenia, które dobrze funkcjonuj" u utalentowanych, okazuj" si% by( przydatnymi i fascynuj"cymi dla innych.
Jeste#my bardzo zainteresowani otrzymaniem od czytelników opinii na temat tego artyku$u opartych na ich w$asnych do#wiadczeniach zawodowych.
AUTORZY
A.P. Nauta jest doktorem medycyny (pracy) i psychologii (specjalizuje si% w dziedzinach zwi"zanych z rozwojem zawodowym). Zajmuje si% ona badaniami naukowymi i jest niezale&nym doradc". www.noksnauta.nl
F.G.P. Corten jest magistrem biologii i baka$arzem filozofii. W 2001 roku za$o&y$ biuro doradztwa
w sprawach karier zawodowych „Werk en Waarde”. Specjalizuje si% w utalentowanych doros$ych.
www.werkenwaarde.nl
T$um. z holenderskiego na angielski: Kumar Jamdagni, Language Matters, Zwolle, The Netherlands
T$um. z angielskiego (http://www.werkenwaarde.nl/FILES/GiftedAdultsEng.htm) na polski:
Piotr #lusarek
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) Trzy grosze redaktora
Drodzy Czytelnicy, Wasze ewentualne uwagi i w$asne do#wiadczenia zwi"zane z problemami
poruszanymi w powy&szym tek#cie #lijcie na adres jego wspó$autorki: pani Noks Nauty (pierwsze
to jej imi%): info@noksnauta.nl lub Timorstraat 31, 2612 EH Delft, 015 2125034, (po angielsku, ew.
po holendersku). By$em przez ni" o to bardzo proszony.
A my#l% te& sobie, &e wymiana do#wiadcze*, porad w zakresie problemów zwi"zanych z nasz"
inno#ci", jakich, jak wiem, niema$o z nas do#wiadcza w swoich #rodowiskach, nie tylko w pracy,
by$a by na tych $amach czym# wa&nym i potrzebnym. Oczywi#cie, s" to sprawy bardzo osobiste,
wi%c ewentualni ch%tni do ich publikowania maj" tu zapewnion" pe$n" anonimowo#(.
Propozycja – moja, problemy – nasze, decyzja – Wasza.
Redaktor ForuM, Piotr #lusarek (Pieszko)

