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Mióta vagy tagja a Flow-nak és
hogyan kerültél ide?
Már a kezdetek előtt, 2000-ben
dolgoztam az egyik alapító cégnél, de
akkor kb 6 hónap után másfelé vitt az
utam. 2007-től alkalmanként, egy-egy
ügyfélnél dolgoztam a Flow színeiben,
hivatalosan 2013 májusától vagyok
flows tanácsadó.
Milyen (típusú) projekteken
dolgozol többnyire?
Mostanában legtöbbet szervezeti
kultúrával és ahhoz kapcsolódó vezetőés kultúrafejlesztési folyamatokkal
foglalkozom. Szeretem a komplex,
egész szervezetet átfogó fejlesztési
folyamatokat, mert hiszek benne, hogy
így lehet hatást elérni. Angol nyelvű
felsővezetői workshopokra is
rendszeresen kapok felkérést.

Svékus Márton
A Flow Csoport
tanácsadója, trénere

Mi ad Neked flow élményt? Miben
találod meg leginkább a flowt?
Könyvekben, modellekben,
tréningekben és emberekkel való
beszélgetésekben is megtaláltam már
a flowt, nekem nem kötődik egy-egy
specifikus tevékenységhez. Sportban
és például a családi házunk építése
során is többször kerültem flowba. Egy
kicsit hosszabb időtávon bár, de egy
mély, hathatós szervezetfejlesztési
folyamat kialakításában egy ügyféllel
éppúgy megtalálom a flow élményét.
Milyen számodra az álom ügyfél?
Komolyan veszi az ügyét, a
dilemmáját, a vágyait, céljait és
hajlandó szembenézni azzal, amivel
kell. Tudja saját magát kívülről nézni.
Van benne jó értelemben vett alázat a
fejlődéssel, változással kapcsolatban,
és partnerként kezel, hogy ebben
támogatni tudjuk őt.

A gyönyörű új házban, amiben
most laktok, sok minden a te két
kezed munkája. Mit élveztél a
legjobban az építkezésben, és
miért?
Az álmodozástól, a tervezésen
keresztül az utolsó apró-cseprő dolgok
elkészítéséig szinte minden élmény
volt. A legjobban talán a kerti járdák, a
gyerekek játszótere illetve a térburkolat
szakszerű elkészítését élveztem többször azon vettem észre magam,
hogy 4-5 órája megszakítás nélkül
csinálom. A kézzelfogható eredmények
adták a legtöbb sikerélményt - amikor
például már nem a sártenger felett
lefektetett, összeszögelt raklapokon
keresztül, hanem a bontott téglákból
épített járdán tudtunk bejutni a házba.
Amikor ezekre nézek bármelyik
reggelen, ugyanaz a jóleső érzés fog el
- ezt én csináltam.

Ha minden ügyfeled megfogadná egy tanácsodat, mi
lenne az?
Kettő is van: "Álmodj. Soha ne félj álmodni, mert a legegyszerűbb
álom is oda tud juttatni, ahová a szíved húz. Ha mersz álmodni, és
elég erősen hiszel benne, meglásd, mi történik.” illetve “Akár azt
hiszed el, hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad van."

