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kadrovanje

Učinkovito
energijsko vodenje
zahteva od vodje, da
zna brati energijsko
bilanco tima in
nato ustrezno
spremeniti lastno
raven energije,
da tim popelje tja
kamor želi. To lahko
vidite v športu, enako
tudi v učilnici ali na
sestankih. Če začne
ljudem energija
padati, je vodja tisti,
ki mora prinesti
več navdušenja v
prostor. Če mu to
uspe, se ekipa kmalu
začne počutiti bolj
optimistično in
nastopi zmagovalna
miselnost. S tem
kajpak uspeh še
ni zagotovljen,
postane pa veliko
bolj verjeten.

PIŠE: Dr. Danijela Brečko, Sofos, Inštitut za izobraževalni management

Vodite z dobro ali
slabo energijo?
Konec avgusta
sem obiskala večje
slovensko podjetje,
ki je pred kratkim
dobilo tujega lastnika
in so torej v fazi
večjih sprememb.
Že ob vstopu v organizacijo sem
opazila, da nekaj ne »štima«.
Kasneje, ko sem pridobila jasnejšo sliko o organizaciji sem lahko
opazila naslednje: Ljudje so dajali občutek, da »garajo«, toda ob
tem je bilo veliko »praznega teka«,
veliko govorjenja in govoričenja,
malo storjenega. Morda so res garali, toda delo med oddelki je bilo
povsem neusklajeno in nefokusirano. Vzdušje je bilo turobno, vse
povprek so vršili pritiske drug na
drugega, prevladoval je občutek histerije in zdelo se je, da bo
vsak hip počilo. Prisotnega je bilo
veliko strahu, ki je dobesedno zamrznil delovanje organizacije. Vse
skupaj bi lahko opisala z dvema
besedama: Slaba energija.
Prepričana sem, da veste o čem
govorim, da pa to še bolj slikovito
prikažem, bom z vami podelila primer dobre energije v organizaciji.
Že pri vstopu ste deležni polne
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pozornosti (vratarja, receptorja),
sestanki se začenjajo točno, ljudje okrog vas so prijazni, veliko se
smehljajo, četudi rešujejo zahtevne naloge ali probleme. Trudijo
se ustreči vašim željam in vi se
tam zares dobro počutite. Ljudje
v takšnih organizacijah preprosto
oddajajo pozitivno energijo, ki je
nalezljiva. Če tega še niste imeli priložnost doživeti, pa ste zagotovo bili na dobrem koncertu
ali dobri gledališki predstavi ali
morda športni tekmi – to je dobra
energija. In ljudje gremo radi na
takšne dogodke zato, ker so tam
dobre vibracije, ker se počutimo
dobro in kjer se zabavamo Povsem enako je v poslu. Organizacije
z dobro energijo privlačijo ljudi.
Več strank in boljše zaposlene.
Kajpak je za ustvarjanje dobre
energije odgovoren vodja, ki ima v
rokah dirigentsko palico za gospodarjenje z naravno energijo ljudi
virom, ki ga imenujemo organizacijska energija

Kako torej voditi z
dobro energijo?
O tem sem se imela med letošnjim
poletjem priložnost pogovarjati z
Arijem Weinzweigom, ustanovnim
partnerjem podjetja Zingerman,
ki me je takole slikovito odgo-

voril: »Hitro pomislite na nekoga
s katerim radi sodelujete ali ste
sodelovali. Ti ljudje skoraj vedno
oddajajo pozitivno energijo. Ljudi
ta pozitivna energija privlači in v
družbi takšnih ljudi se hitro začnete počutiti bolje. In takšni so vsi
veliki vodje. Takšni ljudje nesebično razdajajo svojo energijo, zase
jo obdržijo le malo. Znajo vas tudi
izzivati, toda na pozitiven način in
z namenom, da prestopate svoje
trenutne meje. Se veliko smejejo,
imajo smisel za smer, so vztrajni in
pomirjeni sami s seboj. In bolj kot
sem ozaveščal te kompetence, bolj
mi je postajalo jasno, da se energijo da začutiti in ravnanja z energijo naučiti. Morda imajo nekateri
to že naravno v sebi, toda vsakdo,
ki želi in hoče soustvarjati dobro
Brezplačno preverite, kakšna je
vaša osebna energija.
sofos.si/ocena-osebne-energije

energijo, lahko vstopi v to igro. In
vstopijo tisti, ki so pripravljeni videti rezultate dobre energije in so
se pripravljeni učiti od tistih, ki to
dobro energijo ustvarjajo ter prenesti naučeno v svojo organizacijo. In vse skupaj se začne z osebno
energijo vodje.«

kadrovanje
Kako vodja ustvarja
dobro energijo?
Pomembno je razumeti, katere
stvari vam pomagajo dvigovati raven energije in katere jo izničujejo.
Kajpak ni enotnega recepta za to,
toda večina ljudi, ki jim uspeva ohranjati visok nivo energije prakticira stalne obrede in načrtuje svoje
fizične in čustvene aktivnosti. Prav
tako se nenehno učijo ter povezujejo z drugimi. Večina jih je zelo velikodušnih in skorajda vsi so v družbi zelo cenjeni. Ključ za ustvarjanje
dobre energije je, da spoznate, kaj
vas napolnjuje in potem to tudi redno izvajate. Ljudje tako prakticirajo različne obrede; biti vsaj eno uro
na dan sam s seboj, branje, učenje,
tek, pisanje, kuhanje, povezovanje z
ljudmi, glasba…

Kako pa ohranjati dobro
energijo?
Dobro energijo je pametno zaščiti.
To pomeni, da se morate naučiti,
kako se spopasti s stvarmi, ki znižujejo vašo energijo. Nalog, ki jih ne
marate, se lotite najprej, tako, da jih
čim prej v dnevu končate, ko ste še
»fit«. Kadar pričakujete zahteven
sestanek, načrtujte kakšno fizično
aktivnost pred njegovim začetkom.
Dobro je, da se tudi naučite omejiti
čas, ki ga namenjate ali preživite z
»energijskimi vampirji«. Tako imenujem ljudi, ki imajo slabo energijo.
Vsekakor j vaša naloga komunicirati tudi s takšnimi ljudmi, toda lahko
se potrudite, da so takšna srečanja
čim krajša, Kadar pa se počutite
slabo, utrujeno oz. ste pod stresom,
pa se takšnim ljudem preprosto izognite, saj ste v takšnih stanjih še
posebej občutljiv za absorbiranje
njihove slabe energije.

se bo tudi energija drugih dvignila. In boljša kot bo energija drugih,
bolj se boste zabavali in bolj uspešni boste.

Oblikujte si seznam,
kaj morate storiti za to da bo vaša
energija dobra, preden jo podelite
z drugimi. Morda vam bodo v pomoč naslednji opomniki v obliki
vprašanj:
1. Ste hvaležni za majhne stvari, ki
se dogajajo okrog vas?
2. Se zabavate, uživate v delu?
3. Imate nasmeh na obrazu?

Dober vodja je tisti, ki
oddaja pozitivno energijo
v prostor

4. Je vaša govorica telesa dobra?

Lahko rečeno, težje storjeno. Toda
obstaja nekaj priporočil, ki vam to
aktivnost olajšajo.

6. Imate pozitivni očesni kontakt z
ljudmi, ki jih srečate, se vam ob
tem zasvetijo oči?

Vsaj 10 sekund pred tem, ko vstopite v prostor, začnete neposredni
pogovor z drugo osebo ali kličete po telefonu, kalibrirajte svojo
energijo tako, da boste v sobo oz.
do sogovornika prenesli tisto, kar
zares želite. To je majhen, stroškovno nezahteven prispevek k uspehu
celotne organizacije. Zagotavljam
vam, da bo vaša energija 10 - kratno vplivala na druge. Boljša kot je
vaša energija, večja je verjetnost, da

5. Je vaše dihanje redno in globoko?

7. So vaše interakcije z drugimi
osmišljene?
8. Poslušate druge in jih tudi
slišite?
9. Dajete drugim iskrene komplimente?
Če ugotovite, da ste kje šibki, poskušajte to nemudoma popraviti.
Tako kot oddajate dobro energijo,

lahko tudi slabo.

Kaj se zgodi, če vodja ni
vešč gospodarjenja z
energijo?
Največkrat se to manifestira v
obliki oddajanja slabe energije
v prostor. Na primer, vodja pride
med sodelavce in z zaskrbljenimi
grimasami na obrazu hodi v krogu.
Sodelavci bodo nagonsko vedeli,
da to ne more biti dobro in raven
zaupanja bo strmo padla. Že en napačen pogled vodje lahko zmanjša
energijsko raven skupine za polovico. Nekaj neprimernih vzdihov in
zasukov z očmi vodje (ali sodelavcev) lahko »spravi na tla« še tako
pozitivnega člana skupine. Ljudje
se hitro učijo in v takih primerih
razširijo miselnost: »ostani stran od
šefa«, »ne dajaj predlogov«, »obdrži svoje mnenje zase«. Čeprav brez
besed, je vodja prav z oddajanjem
slabe energije v prostor v trenutku
močno zmanjšal učinkovitost skupine. Ljudje niso neumni, preprosto
utihnejo, se zaprejo vase in prenesejo svojo dobro energijo drugam,
organizacija pa trpi.

Kako lahko vodja
učinkovito usmerja
energije timov?

teva od vodje, da zna brati energijsko bilanco tima
in nato ustrezno spremeniti lastno
raven energije, da tim popelje tja
kamor želi. To lahko vidite v športu,
enako tudi v učilnici ali na sestankih. Če začne ljudem energija padati, je vodja tisti, ki mora prinesti
več navdušenja v prostor. Če mu to
uspe, se ekipa kmalu začne počutiti
bolj optimistično in nastopi zmagovalna miselnost. S tem kajpak
uspeh še ni zagotovljen, postane
pa veliko bolj verjeten.
Najboljša stvar povečanega zavedanja vodje o energiji ljudi, je spoznanje, da lahko vodje že z majhno
spremembo miselnosti dostopa do
povsem naravnega in povsem obnovljivega vira energije. Več dobre
energije, ki jo vodje in zaposleni
ustvarjajo v organizaciji bo pritegnilo več in boljše kupce, partnerje
in ljudi, ki bodo želeli delati za vas.
Ko je energija visoka, se poveča
tudi prodaja, zmanjša stres in napetost, ljudje se pri delu zabavajo in
nasploh vse deluje bolje. In najboljše od vsega? Takšno izboljšanje pri
upravljanju z energijo nič ne stane!
Organizacijsko energijo lahko
izmerimo tudi v vašem podjetju v okviru Nacioanalnega gibanja Dvignimo organizacijsko
energijo za večjo strast in trajnostno rast. http://organizacijska-energija.si/

Učinkovito energijsko vodenje zahrevija direktor 25 | 2017

17

