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Osebna energija
za vodenje
Model P. E. R. F. E. C. T.
za doseganje polne angažiranosti

V

sakdo izmed nas poseduje energijo. Svojo energijo malo težje vidimo, jo pa zato toliko bolj čutimo.
Osebna energija je naravna sila v vsakem človeku, s pomočjo katere delujemo in vplivamo. Vodenje je v prvi
vrsti vplivanje, ki pa ga lahko vodja doseže le s polno
angažiranostjo. Polna angažiranost je sinonim za stanje
visoke osebne energije. Za vodjo je še toliko bolj pomembno, da zna upravljati tako s svojo lastno energijo
kot tudi z energijo sodelavcev. V prispevku predstavljam
pomen osebne energije vodij za uspešnost organizacije oziroma teamov, ob čemer predstavim tudi idealno energetsko matriko ter izsledke raziskav osebne energije vodij ter vpliva na sodelavce, v drugem delu prispevka
pa bom predstavila model »PERFECT«, ki je orodje za doseganje polne angažiranosti
in dolgoročno uravnavanje visoke stopnje osebne energije.

V civilizaciji presežkov
nam zmanjkuje energije
Živimo v vznemirljivi časih, živimo v civilizaciji presežkov vseh vrst. Življenje nam še nikoli
ni nudilo toliko možnosti izbire, bodisi v povezavi z izbiro počitnic, izbiro službe, vrsto in
načinom izobraževanja, popoldanskih aktivnosti za otroke, hobijev in zabav za odrasle ...
Če vas ves mesec ni bilo v vaši priljubljeni trgovini, se verjetno ne znajdete več. Na policah so novi, vam še neznani artikli. Ne vem,
če ste vedeli, da na leto nastane kar 2300 novih vrst pijač po svetu. Katero boste izbrali?
Kar veliko vam jih obljublja, da se boste napolnili z novo energijo.
Naše možnosti izbire se povečujejo, z njim pa
se stopnjuje zahtevnost odločanja in hkrati
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zahtevnost življenja samega. Oznaka 24/7
opisuje svet, v katerem se delo nikoli zares ne
konča. Ob večnem občutku sestradanosti po
času predpostavljamo, da nimamo druge izbire, kot da vsak dan zapolnimo s čim več obveznostmi. Predstavljajte si naslednji 12-urni
delovnik:
• Zjutraj udeležba na 3-urnih zelo zahtevnih
pogajanjih – energija vam proti koncu že
strmo upada.
• Nato se 9 ur prebijate skozi delovne sestanke, oddaje poročil, odgovarjanja na epošto, vmes pozabite na biološke potrebe
in proti popoldnevu postanete razdražljivi
in vzkipljivi.
• Po službi veste, da si morate vzeti čas za
otroke in to tudi naredite, toda se ob tem
ne morete zbrati, ker po vaši glavi begajo

misli o službenih problemih.
• Spomnite se na rojstni dan svoje najboljše
prijateljice, vendar ste zvečer preutrujeni,
da bi šli ven in praznovali. Opravičite se ji
in si rečete, da boste raje imeli prijeten večerni klepet s partnerjem doma. Toda namesto klepeta pristanete ob gledanju televizije, kjer vas premaga spanec.

Vam je kaj
od tega znanega?
Kako poteka vaš dan?
Nevaren tempo, ki ga živimo, je velikokrat
povezan s premalo spanja, goltanjem hitre
hrane, nalivanjem s kavo, umirjanjem prepolne glave s pomirjevali in protibolečinskimi ta-
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bletami ter uspavali ... Tako skušamo pridobiti ali si povrniti energijo. So to pravi spodbujevalci energije? Takšni spodbujevalci
energije imajo lahko le trenutni učinek in
kmalu zahtevajo svoj davek, saj so na malo
daljši rok tudi porabniki energije.

Osnovna sestavina uspešnega
dela je energija in ne čas.
Na dan imamo le določeno količino energije,
to je vedel že Freud, ki si je zase izdeloval
energijsko bilanco dneva. Vprašajte se, kakšna je vaša energijska bilanca dneva? Imate
presežek energije ali ste morda v minusu? Če
porabimo več energije, kot je trenutno imamo, moramo vzeti kredit. Ključno vprašanje
pri vzdrževanju osebne energije torej je, ali
ste konec dneva v plusu ali v minusu. Krasno
je končati dan s plusom. Če pa ste v minusu,
pa že črpate rezerve oziroma koristite kredit.
Kredite pa je treba poplačati.

Energija
je osnovna sestavina
uspešnega vodenja
Količina časa, ki ga namenjate delu, še ne pomeni, da boste pri delu tudi uspešni.
Vse, kar počnemo, od sodelovanja z drugimi,
sprejemanja odločitev, do preživljanja časa z
družino, zahteva našo energijo. Brez prave
kakovosti, osredotočenosti in moči tvegamo
neuspeh v katerikoli dejavnosti, pri vodenju
pa prav zagotovo. Vodenje je namreč pretežno povezano z dvema dejavnikoma: vplivanjem na druge ter odločanjem. Vodja je tisti,
ki neprestano sprejema odločitve in ki s svojim vplivom vodi sodelavce v smeri zastavljenih ciljev. Obe aktivnosti zahtevata polno
osredotočenost in angažiranost oziroma veliko energije. Uspešnost vodje tako najprej temelji na upravljanju z osebno energijo, v naslednjem koraku pa od tega, kako zna upravljati z energijo sodelavcev. Vsaka misel, ki se
nam porodi pri delu, vsako čustvo, ki ga občutimo in vsako vedenje, ki ga izberemo, ima
energijske posledice, ki so dobre ali slabe.

Kaj je osebna energija
Ko sem leta 2006 začela raziskovati energije
organizacij in energije vodij, sem se napotila
na Čopovo ulico v Ljubljani in mimoidoče
povprašala, kaj razumejo pod tem pojmom.
Največkrat so jo povezovali z osebnim zadovoljstvom, vendar je energija mnogo več kot
le osebno zadovoljstvo. Lahko ste nadvse zadovoljni s poslovnimi rezultati oddelka oziroma podjetja, ki ga vodite, pa ste vseeno brez
prave energije ali pa obratno, lahko ste silno
nezadovoljni z rezultati, pa istočasno čutite
silno moč in ste polni energije ter zagona, da
stanje izboljšate.
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Podobno kot zaznavate različna stanja energije pri sebi, lahko čutite tudi razlike med
enim in drugim podjetjem, med enim in
drugim teamom. Kako to opazite? Tam, kjer
prevladuje visoka energija, se z vso vnemo
samoiniciativno lotevajo dela, uživajo v novih
izzivih, vselej in na licu mesta najdejo pravo
rešitev, so inovativni in se veselijo, kaj jim
bodo spremembe prinesle. V nekaterih drugih okoljih pa lahko opazite ravno nasprotno. Zaposleni radi tarnajo pri delu, so sovražno nastrojeni ali apatično vdani v usodo,
ostajajo statični, okorni in se pri inovacijah
ter procesih sprememb spopadajo z velikimi
težavami.
Vse našteto je odraz stanja energije v organizaciji, ki jo kajpak tvorijo energije posameznikov in njihova zmožnost sodelovanja oziroma
fuzije posamičnih energij.
Preden podrobneje razložim fenomen osebne
energije, si oglejmo, kako izraz energija razlaga Slovar slovenskega knjižnega jezika
(SSKJ):
energíja -e ž (ȋ) 1. sposobnost telesa, da
opravi delo: energija nastopa v različnih oblikah; oddajati energijo; poraba energije; preskrba z energijo/električna energija; jedrska
energija; sončna, vodna energija; 2. tudi mn.
človekova telesna sposobnost za opravljanje
fizičnega ali umskega dela; moč, sila: v navidezno krhkem telesu se je skrivala silna energija; ne smemo izgubljati časa in energij; z
vsemi svojimi energijami se je vrgel na problem; ustvarjalne energije ljudstva; v delo je
vložil veliko energije.
Iz SSKJ-ja jasno razberemo, da poznamo več
vrst energij kot tudi to, da je izraz energija
največkrat omenjen v zvezi s človekom in njegovim delovanjem. Za našo obravnavo je zlasti zanimiva uporaba izraza energija kot: »z
vsemi svojimi energijami se je vrgel na delo«
in »v delo je vložil veliko energije«.
Skušajmo si sedaj odgovoriti na vprašanje,
kaj tvori našo energijo in kako se le-ta odraža skozi nas same.

Glavno merilo ni več, koliko
časa preživimo pri delu ali pa
na tem planetu, temveč koliko
in kakšno energijo vložimo v
čas, ki nam je na voljo.
Osebna energija je naravna sila v vsakem človeku, s pomočjo katere delujemo. Moč vaše
osebne energije se torej manifestira v nivoju
mobilizacije čustvenega, intelektualnega in
vedenjskega potenciala. Če povem z drugimi
besedami, osebna energija se odraža v tem,
kaj in kako mislimo in čutimo ter kako se pri
tem vedemo. Gre torej za akumulacijo kognitivnega, čustvenega in vedenjskega potenciala. Vsi trije našteti potenciali, torej vaše misli,
čustva in vedenje, se med seboj razlikujejo po

V podjetju L'Oreal v Franciji so se že
pred leti lotili zanimivega eksperimenta. Vsi zaposleni so vsak dan ob
prihodu na delo na ekranu na dotik
označili, kakšno stopnjo energije
občutijo. Uporabili so mersko lestvico
od 1 (nizko) do 5 (visoko).
Njihove ugotovitve so bile nadvse
zanimive. Največ energije so zaposleni občutili sredi tedna, ob sredah.
Vodstvo podjetja si je to razlagalo
tako, kot si tudi ta hip verjetno vi: na
začetku delovnega tedna so ljudje v
mislih še pri vikendu, ob petkih pa že
mislijo na nov vikend.
Rezultate merjenja energije so povezali tudi s uspešnostjo posameznika
ter prodajnimi rezultati in ugotovili
visoko stopnjo korelacije. Rezultate
so kmalu uporabili še v druge namene. Na primer: takrat, ko so namerili
najvišje stopnje energije, so se v
podjetju lotevali pomembnejših projektov in uvedli večje spremembe.

intenzivnosti in kakovosti, kombinacija teh
dveh razsežnosti pa določa stanje vaše osebne energije. Z raziskavami sem ugotovila, da
pri vsakem človeku najdemo štiri različne vrste energije. To so: produktivna energija,
energija udobne inertnosti, energija ravnodušne inertnosti ter korozivna (razjedajoča)
energija. To so pravzaprav merske lestvice
energije, ki nam povedo, kakšna je moč in kakovost naše osebne energije.

Indeks osebne
energije vodij

Osebno energijo merimo s posebnimi vprašalniki s pomočjo 360-stopinjske metode ter poglobljenimi intervjuji. Z merjenjem zastopanosti posameznih vrst energij oziroma lestvic
energije identificiramo indeks osebne energije.
Indeks nam pomaga s številkami ponazoriti
energijsko stanje. Pokaže nam, kako močno je
aktiviran naš potencial, kako močno smo angažirani in kam odteka neizrabljeni potencial.
Vsako izmed štirih vrst energij merimo na lestvici od 1–100 %. Pri merjenju nas ne zanima
skupni seštevek energij, temveč razmerje med
posameznimi energijami.
Optimalna zastopanost produktivne energije
je tako 80 odstotkov ali več. Energija udobne
inertnosti je potrebna, toda ne sme biti prevladujoča. Zastopanost 70 odstotkov ali še
več je zelo dobra, toda le ob predpostavki, da
je vsaj toliko visoka tudi produktivna energija.
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Energija ravnodušne inertnosti ne sme biti
večja od 25 odstotkov. Če je le-ta večja, ima
posameznik upravičen razlog za skrb in mora
temeljito preučiti silnice, ki ga spravljajo v
ravnodušje. Korozivna energija ne sme biti
večja od 25 odstotkov, sicer je prav tako čas
za skrben pregled uničujočih silnic.
V spodnji razpredelnici so predstavljeni rezultati merjenja osebne energije vodij (zajet je
1. in 2. nivo) v dveh različnih letih po metodi
360. Leta 2010 je k merjenju osebne energije pristopilo 35 vodij iz 5 različnih panog, iz

leta 2014 pa sem zbrala podatke merjenja
osebne energije, ki smo jih namerili pri 127
vodjih iz 9 različnih panog. Merjenja za vodje
1. nivoja so bila izvedena po metodi 280 (to
pomeni, da so se ocenili sami, ocenili so jih
vodje na istem nivoju ter njihovi neposredno
podrejeni). Pri vodjih 2. nivoja je bilo merjenje izvedeno po metodi 360 stopinj, kjer so
jih poleg prej naštetih ocenjevali tudi njihovi
neposredno nadrejeni.
Povprečni indeks osebne energije vodij (iz
raziskav Danijele Brečko, 2010–2014).

Energija vodje odraža
energijo organizacije
Namen tega prispevka ni komentirati zgoraj
predstavljenih rezultatov, kjer lahko opazujemo znatne premike, ki so v veliki meri posledica zamenjave vodij. Kar je bilo osupljivo, toda
hkrati pričakovano, je, da smo v raziskavah hitro ugotovili visoko stopnjo korelacije med
osebno energijo vodij ter energijo organizacije
oziroma oddelka in naredili več kot logični
sklep, da se vse začne pri vodji in moči njegove energije za doseganje polne angažiranosti.

Model P. E. R. F. E. C. T.
za gospodarjenje
z osebno energijo
Jezen
Strehopeten
Živčen
Defenziven
Zmerljiv

Vodja je tisti, ki gospodari z energijo organizacije, oddelka, teama in mora torej najprej
znati dolgoročno gospodariti s svojo energijo.
Nedavno sem tako imela priložnost prisluhniti coachinji C. Kaufman, ki je na World coaching summitu predstavila zanimiv model za
doseganje polne angažiranosti coachev, ki se
je v moji praksi s posamičnimi prilagoditvami
izkazal tudi kot izvrstno orodje za gospodarjenje z osebno energijo in doseganje polne
angažiranosti vodij. Model PERFECT je
orodje, s pomočjo katerega lahko vodja hitro
preveri stanje svoje energije in tudi ustrezno
ukrepa pri upravljanju energije sodelavcev.

Samozavesten
Poživljajoč
Navdihnjen ob izzivu
Vesel
Povezan
VISOKA

NEGATIVNA

VISOKO POZITIVEN
Pozitivna energija

POZITIVNA

Smer

VISOKO NEGATIVEN
Korozivna energija

NIZKO NEGATIVEN
Energija
ravnodušne internosti

NIZKO POZITIVEN
Energija udobne internosti

NIZKA
Depresiven
Izčrpan
Onemogel
Obupan
Poražen

Sproščen
Blag
Umirjen
Spokojen
Brezbrižen

Kakovost
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Osebna energija se odraža
v tem, kaj in kako mislimo,
kaj in kako čutimo, ter kako
se pri tem vedemo.
Model PERFECT predstavlja način razmišljanja, ki nas vodi preko sedmih nivojev pregledovanja našega energetskega stanja in nam pove,
katere notranje vire lahko učinkoviteje uporabimo in kje moramo naše zmožnosti še nadgraditi. Model odgovarja tudi na večno vprašanje, in
sicer na ne le, kako zbrati potrebno energijo,
ampak tudi, kako dolgoročno ohranjati pravo
ravnovesje in pravo razmerje štirih vrst energij,
ki sem jih opisala na začetku članka.
Model PERFECT omogoča vodji:
1. da hitro pregleda, poišče ter zbere svoje
vire in harmonizira stanje energije za izzive, ki so pred njim, npr. pomembna pogajanja z dobavitelji, zahtevnejši pogovor s
sodelavcem ...;
2. da v omejenem času identificira pravi vir
energije za povečanje osebnih zmožnosti,
ki jih lahko uporabi v dani situaciji;
3. da pristopa k vodstvenim izzivom, ki so po
svoji naravi kaotični, na organiziran način.
Model obsega sedem nivojev, sedem entitet,
ki vplivajo na moč in kakovost naše energije.
Prevod modela P. E. R. F. E. C. T.:
1. Physical level – fizična, biološka raven,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Environment – okolje,
Relationship – medosebni odnosi,
Feelings – občutki,
Effective thinking – učinkovito razmišljanje,
Continuity – kontinuiteta,
Transcendence – prehod/preskok na višjo
stopnjo energij.
Poglejmo si podrobneje, kaj nam ponuja ta
model in kako ga lahko uporabljamo.

En sam dober odnos vam
lahko podaljša življenje
za toliko let, kot vam
ga kajenje lahko skrajša.
P označuje fizično raven (Psysical level); kaj se
torej dogaja na fizični/biološki ravni, ki lahko
pripomore k naši polni angažiranosti, ali pa kaj
jo lahko omejuje. Kadar smo bolni, npr. ko
imamo povišano telesno temperaturo ali čutimo bolečino na fizični ravni, nam boj s to bolečino vzame precej energije, ki jo zaradi tega ne
moremo investirati drugam. Za dolgoročno
vzdrževanje osebne energije je najprej potrebno poskrbeti za fizično telo. Telo je naša ladja,
s katero potujemo, se premikamo, in ki nam
daje zatočišče pred neurji in nas ščiti pred izgubo energije. Ladja v okvari bodisi ne pluje v
pravo smer, bodisi ne zmore več rezati valov.

Namigi za krepitev fizične ravni
Za dolgoročno vzdrževanje energije so na fizični ravni pomembne zlasti tri stvari: strateško prehranjevanje, strateško gibanje ter
strateško spanje. O prehranjevanju, gibanju
in spanju tukaj ne bom izgubljala preveč besed, ker je o tem že veliko napisanega, gre le
za vprašanje, ali to, kar veste, tudi prakticirate. Jeste petkrat na dan? Se vsaj 3 x na teden
lotevate aktivnosti, ki pospešijo vaš srčni
utrip na čez 120 udarcev na minuto, spite
vsaj 5 ur na noč? V vaši energetski bilanci se
vse to pridno beleži. Za krepitev fizične ravni
najdemo na delovnem mestu številne možnosti: hojo po stopnicah, sestanek ob sprehodu
v parku ali med vzponom na Šmarno goro,
sadno okrepčilo med delom, kosilo s poslovnim partnerjem ali sodelavcem, vmesni kratki
premori, skupna telovadba, jutranja skupinska joga ali meditacija, nekatera podjetja že
prakticirajo tudi spanje na delovnem mestu
kot nujen vmesni počitek za zaposlene.
E označuje okolje (Environment), v katerem
živimo. Gre za osnovna vprašanja, kot so: nas
okolje podpira? Kakšna kultura prevladuje v
okolju, kjer ustvarjamo, kakšen je kulturni
kod? Kako se ljudje v našem okolju vedejo in
kako to vedenje vpliva na nas? Ne le delovno
okolje, za dolgoročno upravljanje in vzdrževanje energije je zelo pomembno tudi okolje
izven organizacij, to je družinsko okolje in
okolje v širšem prijateljskem krogu. Vsa tri
okolja so enako pomembna.
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Namigi za krepitev
okoljskih virov energije
Ustvarjajte kulturo z lastnim zgledom
V delovnem okolju se vedimo tako, kot želimo, da se drugi vedejo do nas. Z lastnim vzorom bomo najmočneje vplivali na okolje ter
soustvarjali želeno kulturo vedenja. Kultura je
vedno osebna in kot vodja imate zagotovo večji vpliv za širjenje osebne kulture kot drugi.

Pridobite si podporo družine
Družina je vaša osnovna celica, zato si čim
prej pridobite njihovo podporo. Vaše službene odločitve velikokrat vplivajo tudi na življenje družine, zato je prav, da se o vseh večjih
odločitvah posvetujete z njo. Podporno družinsko okolje je velik vir energije, neurejeni
odnosi v družini pa velik porabnik energije.
Prav tako je znano, da energijo iz družine
prenašamo tudi v vsa druga okolja in le-ta
spodbuja ali pa spodžira našo angažiranost.

INDEKS
osebne
energije vodij

PE
Produktivna/
ustvarjalna
energija

EUI
Energija
udobne
inertnosti

ERI
Energija
ravnodušne
inertnosti

KE
Korozivna/
razjedajoča
energija

Optimalni indeks

80 %

70 %

25 %

25 %

Vodje /2010/
metoda 360

53 %

67 %

71 %

79 %

Vodje /2014/
metoda 360

84,5 %

50 %

18 %

22,5 %

Benchmarking
(Povprečje desetih
najboljše ocenjenih
vodij v letih 2010–
2014 (vsi vodje))

89 %

72 %

12 %

17 %

Povprečni indeks osebne energije vodij (iz raziskav Danijele Brečko, 2010–2014)

Transcendence
Continuity
Effective Thinking
Fellings
Relationships
Environment
Physical levele

P. E. R. F. E. C. T. – Model za uravnavanje osebne energije
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Poskrbite za široko socialno mrežo in jo
vzdržujte.
Široka socialna mreža je vir novih znanj, drugačnih pogledov na stvari, ki vas morebiti žulijo, drugačnih razmislekov in vam s tem dodaja energijo. Najdite si – in še bolj pomembno – načrtno si organizirajte čas za druženje
s prijatelji. Bodite pri tem aktivni in ne čakajte zgolj, da vas drugi pokličejo. Tudi to je vaja
za doseganje polne angažiranosti.
R označuje medosebne odnose (Relationship); kakšni odnosi bodo pripomogli k vaši
polni angažiranosti in kakšni vam jemljejo
energijo. Tudi o dobrih in slabših odnosih je
veliko napisanega, morda pa je manj napisanega o tem, kako iz stališča naše teme, torej
osebne energije, prepoznate dober odnos.
Pet vprašanj za prepoznavanje dobrega medosebnega odnosa:
1. Ali oseba, s katero sem v medosebnem
odnosu, oddaja veliko energije?
2. Se ta oseba kot sogovornik čuti opolnomočeno?
3. Se ta oseba odziva na naša dejanja in vedenja?
4. Poznate sebe bolje kot osebo, s katero ste
v medosebnem odnosu?
5. Se v tem medosebnem odnosu počutite
varno?
Večkrat kot ste odgovorili z DA, boljši je ta
medosebni odnos.
V vlogi vodje si zastavljajte tovrstna vprašanja
ne le, ko vstopate v odnose s partnerji oziroma kupci, temveč si jih zastavite tudi vselej,
ko vstopate v medosebne odnose s sodelavci.
Z njimi najpogosteje vstopate v medosebne
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odnose, z njimi preživite več kot polovico
dneva. Upam, da boste tudi v slednji situaciji
čim večkrat odgovorili z DA. To je znak, da
energija med vami kroži, kar je najbolj naraven proces dobrega gospodarjenja z energijo
v organizaciji oziroma teamu. In v tem primeru bodo medosebni odnosi služili vaši polni
angažiranosti.

Misel je vibracija,
ki prikliče energijo stvari,
o kateri razmišljate.
F označuje občutke (Feelings). Občutki pomembno vplivajo na uravnavanje naše energije. Pozitivni občutki jo dvigujejo, negativni
znižujejo. Ob tem pa se je treba zavedati, da
ljudje ob enaki situaciji doživljamo različne
občutke. Občutke lahko primerjamo z meglo,
skozi katero vidimo popačeno sliko realnosti
(našo lastno realnost). Z našimi občutki interpretiramo informacije drugače kot bi jih,
če bi uporabili logični razum. Iz občutkov se
tvorijo čustva, ki so pravzaprav podatki, ki
smo jih zbrali v megli.

Preverite, kakšen
je vaš čustveni profil
Nekateri ljudje povsem zaupajo občutkom,
drugi jih raje preverijo. Kako občutki in čustva vplivajo na vašo kakovost in smer energije, je odvisno od tega, kakšen je vaš čustveni
profil? Ste nagnjeni bolj k logiki ali ste bolj induktivni, ste vizualni ali bolj avditivni tip, ste

Sedanjost

NOST

PRIHOD

bolj odprti, torej ekstrovertirani, ali introvertirani? Ljudje imamo različne čustvene profile
in s tem tudi različne čustvene filtre, skozi katere sprejemamo in oddajamo energijo. S poznavanjem lastnega profila imate možnost, izrabljati njegove močne plati in krepiti svojo
angažiranost; s poznavanjem čustvenega profila ljudi, s katerimi sodelujete, pa pritisniti na
prave točke za dvig njihove angažiranosti.
E označuje učinkovito razmišljanje (Effective
Thinking).

Potegnimo nauke iz
preteklosti za uspeh v
sedanjosti in v prihodnosti.
Določa nas to, kar mislimo. Zaradi tega je
zelo pomembno, o čem razmišljamo, in kako
intenzivno. Poglejmo primer: verjetno se vam
je že kdaj zgodilo, da ste razmišljali o prijatelju, le-ta pa vas je čez čas ali pa že v naslednjem trenutku poklical. To je dokaz, da so
naše misli najdragocenejše orodje, ki odloča
o naši polni angažiranosti pri delu in življenju
nasploh.
Nekaj namigov za krepitev efektivnega razmišljanja
• O čem razmišljate? Pri delu in zlasti pri
vodenju je zelo pomembno, o čem razmišljate: ali o rešitvah ali o problemih? Tisto, o čemer razmišljate, to tudi dobite.
• Imate pravi fokus? Poleg same vsebine je
pomemben tudi fokus razmišljanja. Razmišljajte o eni stvari naenkrat, lotite se
ene naloge naenkrat, tako krepite fokus.
Preden preidete na naslednji izziv, obredno zaključite nalogo in naredite premor.
• Osmislite vaše delo z višjim namenom.
C označuje kontinuiteto (Continuity): kako
vidimo sebe na življenjski črti, ali več razmišljamo o prihodnosti ali o preteklosti, živimo
v sedanjosti ali v preteklosti. Preteklosti ne
moremo spreminjati, lahko pa vplivamo na
sedanjost ter na prihodnost. Torej glejmo
bolj naprej, razmišljajmo o sedanjem trenutku in o tem, kam želimo priti. Ljudje pa se
praviloma počutimo bolje, kadar lahko v sedanjost prenesemo delčke preteklosti in to
tudi praviloma počnemo. Osnovno vprašanje
kontinuitete je, kaj je vredno prenesti iz preteklosti in kaj je bolje tam pustiti.

Nekaj namigov za pravilno
vzdrževanje kontinuitete
Za doseganje polne angažiranosti in osebne
energije vzemite iz preteklosti le tisto, kar je
delovalo in to prakticirajte še vnaprej. Ponavljajoča se dinamika stvari, ki delujejo, zvišuje
količino energije in vas ohranja v pravi energijski kondiciji.
Iz preteklosti se lahko tudi učimo: iz napak iz
kritičnih dogodkov oziroma primerov. Ob
tem je zlasti pomembno, da smo sposobni iz
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napak »izpuliti« le nauke, bolečine teh napak
pa pustimo v preteklosti. Gre za vprašanje:
Kaj sem se naučil iz te zgodbe? Nauke si je
krasno tudi zapisati, saj jih hitro pozabimo.
Le-ti naj bodo zapisani v obliki pozitivnih izjav.
T označuje prehod na višjo raven energije
(Transcendence). Ta prehod se zgodi v trenutku, manifestira pa se v tem, da se čuječe
zavedamo vseh stvari okoli sebe, prepoznavamo lepoto narave, čutimo spoštovanje in ljubezen do slehernega posameznika, zavedajoč
se, da smo vsi med seboj povezani. To pomeni, da smo se povzpeli nad naš lastni ego.
Prehod na višje stanje energije bomo hitreje
in lažje dosegli s prakticiranjem namigov iz
prehodnih 6 nivojev modela P. E. R. F. E. C. T.
Prehodi se ne zgodijo sami po sebi, ampak le
na podlagi naših lastnih aktivnosti.

Zaključek
Energija (in ne čas ter ne zadovoljstvo) je danes osnovna sestavina uspešnega vodenja in
doseganja polne angažiranosti. Vodja je od-

govoren za gospodarjenje z energijo oddelka,
teama, organizacije. Toda vodja je najprej
odgovoren za upravljanje s svojo lastno energijo, saj raziskave potrjujejo visoko stopnjo
korelacije med indeksi osebne energije vodje
ter indeksom energije organizacije. Osebno
energijo vodje znamo izmeriti in vse kar znamo meriti, lahko tudi izboljšamo. V prispevku
zato najprej predstavim in razložim koncept
štirih vrst energij, ki določajo angažiranost
vodje in s tem angažiranost organizacije oziroma teamov, v drugem delu pa model P. E.
R. F. E. C. T., orodje, z uporabo katerega
lahko vodja dolgoročno in učinkovito upravlja
s svojo lastno energijo kot tudi z energijo organizacije.
Preizkusite ga sami ali s pomočjo coacha in
spremljajte svoj napredek.
Napredek lahko spremljate tako, da si vsak
dan zastavljate vprašanja po naslednjem vrstnem redu:
1. Koliko energije premorem danes, veliko,
malo?
2. Zrcalim močno ali šibko energijo?

3. Kakšne vrste energije zrcalim?
4. Kako vplivam na druge? Jih znam navdušiti v takšni meri, da »zasijejo« in postanejo
sami viri energije?
5. So moji sodelavci energijo sposobni prenesti na druge?
Zastavljajte si jih vsak dan. Več kot najdete pozitivnih odgovorov, bolj energijski vodja ste.

Priporočljivo branje
Brečko, D.: Metode in tehnike za dvig organizacijske energije, učno gradivo GV Akademije
vodenja, 2015.
Brečko, D: Vloga coachinga pri upravljanju organizacijske energije, v reviji HRM, št. 50, november 2012, str. 6–9.
Brečko, D: Energetski naboj vašega podjetja, v
reviji HRM, št. 43, oktober 2011, str. 48–54.
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Apple iPhone 6
in UniCredit Bank.
Vrhunska izbira.
Izberite UniCredit Bank in si s plačilno
kartico MasterCard zagotovite svoj kupon za
nakup Apple iPhone 6 po ekskluzivni ceni*.
www.unicreditbank.si/apple

* Ponudba velja do razprodaje zalog. Količina je omejena. Več o pogojih za pridobitev kupona za nakup Apple iPhone 6 po ekskluzivni ceni in možnosti financiranja nakupa pri UniCredit
Bank najdete na spletni strani www.unicreditbank.si/apple.
** Primer informativnega izračuna namenskega potrošniškega kredita je pripravljen na dan 1. marec 2015 (skupni znesek kredita 499 EUR oziroma 599 EUR, doba odplačila je 24 mesecev).
EOM na dan priprave informativnega izračuna znaša 24,44% za znesek kredita 499 EUR in 22,02% za znesek kredita 599 EUR. Za znesek kredita 499 EUR znaša mesečna anuiteta 24,63
EUR, za znesek kredita 599 EUR pa 29,27 EUR. Nespremenljiva kreditna obrestna mera znaša 6,9% letno, stroški odobritve znašajo 0 EUR, stroški mesečnega vodenja kredita 1,50 EUR.
Skupni znesek za plačilo znaša 591,24 EUR za kreditni znesek 499 EUR in 702,51 EUR za kreditni znesek 599 EUR. Informativni izračun je pripravljen za novo stranko UniCredit Bank, ki
izpolnjuje pogoje prodajne akcije Apple iPhone 6 in UniCredit Bank, dostopne na www.unicreditbank.si/apple in je kreditno sposobna. Banka si pridržuje pravico zavrniti vlogo za odobritev
kredita ali stranki ponuditi drugo možnost financiranja.
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