
ČUSTVENA INTELIGENCA



Čustva in vodstvo
Cilji:

* Opredeliti pomen in težo čustev v vodstvenem procesu.
* Odkriti, kako upravljati čustva in jih narediti bolj donosna.

* Poiskati razliko med čustvi in čustvenim stanjem,

* Razumeti odnos med čustvi in odločitvami.



Čustva in vodstvo? 
- Kot pri vsaki drugi interakciji, se 
tudi pri vodenju pojavlja vrsta 
čustev. 
- Če se kot vodja zavedate svojih 
čustev, jih prenašate na ostale in 
vplivate na rezultate. 
- Čustvena inteligenca je povezana z 
dvema področjema: 
intrapersonalnim (notranje 
ravnovesje) in med interpersonalnim 
(razumevanje in upravljanje čustev 
drugih ljudi).
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Čustveni cikel 
Pojasnjuje proces, zakaj čustva 
doživimo kot reakcijo na določene 
dražljaje in kako ta čustva vplivajo 
na naša dejanja in končno na naše 
rezultate. Čustvena inteligenca je 
povezana z učenjem upravljanja s 
čustvi brez zanikanja in izogibanja. 
Pri tem je vedno cilj doseči najboljši 
rezultat. 



1. Stimulus 
Vsak dan so vodje izpostavljeni več 
sto okoliščinam, novicam ali 
dogodkom, ki vplivajo nanje in tudi 
njihove ekipe. Večinoma so ta 
dejstva (z notranjim ali zunanjim 
poreklom) brez vpliva, vendar so 
pomembna za njihovo vsakodnevno 
delovanje in pravilno delovanje 
organizacije. Nekatera so 
"pozitivna", nekatera pa "negativna".

STIMULUS



2. Pomen
Dražljaj, "dogodek, ki se dogaja", je 
pomemben, a pravi odločilni 
dejavnik je pomen, ki mu ga dajejo 
vodje, se pravi, kakšno zgodbo si 
povemo o tem, kaj se dogaja. Med 
dejstvom in čustvi je nekaj, kar je 
Victor Frankl imenoval "svoboda 
izbire", ker tu je namreč naša 
odgovornost, in to je eno glavnih 
vprašanj za vodje.
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3. Čustva
Gre za specifično reakcijo, ki nastane 
kot odgovor na določen dogodek, ki 
temelji na biokemičnih in fizioloških 
spremembah v našem telesu in 
živčnem sistemu. Dogajajo se kot 
notranji odgovor, vendar z zunanjimi 
konotacijami. Čustva niso dobra ali 
slaba, so samo signali, ki jih je treba 
razumeti in upravljati kot reakcije na 
zunanje inpute.
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4. Dejanje
Vsota vseh teh zunanjih odsevov so naša 
dejanja, to je vse, kar počnejo voditelji, 
in tudi tisto, česar ne počnejo. 
Ukrepanje izhaja iz "dejanja" in način 
delovanja opredeljuje naš odnos do 
življenja. Ukrepanje je tisto, kar ljudje 
lahko vidijo o nas, vendar pa je resnično 
zanimivo dejstvo, da naš odnos izhaja iz 
določenega čustva, ki se prenese na 
druge, ki kažejo na nekakšno 
uravnoteženo vodstvo.
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5. Rezultat
Posledica naših dejanj so naši 
rezultati. Svoje življenje si razlagamo 
v smislu naših rezultatov, vendar ne 
razmišljamo o njihovem izvoru in 
motivaciji. V tem ciklu se krepi 
prvotni stimulus in se preoblikuje v 
novega, kar se nadaljuje še naprej. 
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Če tudi po tem ciklu, rezultat ni tisto, 
kar smo pričakovali, pride na plano 
čustvena inteligenca. Čustvena 
inteligenca deluje pred novim 
srečanjem s stimulusom, ki izhaja iz 
neoperativnega čustva. Stimulus bo 
znova enak, nespremenljiv.  Če bomo 
še naprej dajali enak pomen, bomo 
ujeti v kolesu z argumenti za 
spremembo naših rezultatov. 
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Čustva v primerjavi s čustvenim 
stanjem
Čustva so resnična, zato so ključni 
dejavnik za razlago naših rezultatov, 
vendar le kratkoročno. Dolgoročni 
rezultati so pojasnjeni dlje časa 
trajajočimi čustvi. Pri tem 
najpomembnejši dejavnik ni zunanji 
dražljaj ali pomen, ki smo mu ga dali, 
ampak kaj delamo, da bi ohranili to 
čustvo. Vodja naj bi na tem mestu sprejel 
uravnotežene odločitve. 
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Čustva so človeški, pravilni in zelo kratki 
odgovori na zunanje okoliščine. Ampak 
ko dodamo k izvirnim čustvom:
- Čas: Kako dolgo ga bomo obdržali?
- Interpretacijo: Dolgoročni pomen 
izvirnega stimulusa.
Potem ustvarjamo čustveno stanje in to 
lahko pojasni dolgoročne in celo 
vseživljenjske rezultate.
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Čustva in odločitve 
Teorija o triuni možganov je model 
evolucije prednjih možgan 
vretenčarjev in njihovega vedenja. 
Sestoji iz treh con:
- Reptilski kompleks (živalski 
možgani)
- Limbični sistem (čustveni možgani)
- Neokorteks (racionalni možgani)
Večina človeških odločitev je 
čustvenih in ne racionalnih, kar 
predstavlja izziv za vodjo v stresnih 
situacijah.



Razumno ali čustveno?
V normalnih okoliščinah ljudje obdelujejo 
informacije skozi naš neokorteks ali 
"razmišljanje možganov", kjer pride do 
logike. Občasno obstaja kratek stik, pri 
katerem se to obide in signali se pošiljajo 
naravnost v "čustvene možgane". Ko se to 
zgodi, je takojšen odziv vodij čustven in 
tako nesorazmeren s prvotnim dogodkom, 
zaradi česar sprejemajo nerazumne 
odločitve. To se imenuje "čustvena 
ugrabitev„.



Uravnotežene odločitve
Da bi se vodje izognile nenehnih 
čustvenim odločitvam, morajo razviti 
samozavedanje in kontrolo impulzov, na 
podlagi česar sprejemajo uravnovešene 
odločitve, ki temeljijo na dolgoročnih 
analizah. 
Vodje morajo razviti racionalen odziv, pri 
čemer racionalno analizirajo vse vidike. 



Odločitve, ki so se s časom 
ohranile
Vodje sprejemajo uravnotežene 
odločitve, ki so v skladu s strateškim 
načrtom. 
To počnejo, tako da dejanja uskladijo 
s čustvi, in jih ohranjajo v treh 
dimenzijah: misli (prepričanje), 
dejanja (vedenje) in besede (jezik). 

PREMISLI

STORIREČI



Trije stebri
Čustveno stanje in s tem operativno, dolgoročno in navdihujoče 
vodstvo temelji na treh vidikih:

• Hvaležnost, priznanje… (delujoče)
• Kritike, pritožba, sodba (nedelujoče)JEZIK

• Korporealnost, neverbalna komunikacija.
• Nasmeh, zaupanje, poročanje…FIZIONOMIJA

• Cilji, poslanstvo, vizija, vrednote in kultura podjetja.
• Rentabilnost. Osredotočenost na ljudi in rezultat.FOKUS
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