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KAJ JE ČUSTVENA
INTELIGENCA IN KAKO JO
PREPOZNATI

Čustvena  intel igenca  preprosto  pomeni  imeti

sposobnost  zaznavanja,  nadzora  in  ocenjevanja  čustev

sebe  in  drugih.  Čeprav  ne  moremo  nadzorovat i  čustev

drugih,  lahko  nadziramo  svoja,  kar  nam  pomaga

nadzorovat i ,  kako  se  odzivamo  na  čustva  drugih  l judi .

Obvladovanje  čustvenih  impulzov  v  t renutkih,  ko  to

najbol j  potrebujemo,  na  primer  v  konfl iktnih  si tuaci jah,

je  v  poslovnem  svetu  ena  izmed  najbol j  zažel jenh

osebnih  veščin.

ČUSTVENA
INTELIGENCA
Pet  vedenj ,  ki  razkr ivajo  čustveno  intel igenco
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Sočutje



PET KLJUČNIH ELEMENTOV ČUSTVENE
INTELIGENCE

SAMOZAVEDANJE

Ljudje z visoko čustveno inteligenco so pozorni na svoja čustva, kar jim omogoča razumeti,

kako ti občutki vplivajo na njih in druge. Nikoli ne prezrejo svojih občutkov, vendar jim tudi ne

dovolijo, da bi jih nadzorovali. Ljudje, ki so čustveno pametni, so pozorni na svoja čustva in jih

držijo pod nadzorom. So tudi izredno iskreni do sebe, ker poznajo svoje prednosti in slabosti. To

znanje in zavedanje uporabljajo za svojo osebnostno rast in razvoj.

SAMOKONTROLA

Ljudje, ki so čustveno pametni, ne dovolijo, da jih čustva nadzorujejo. Čustveno inteligentni

vedo, da občutki prihajajo in odhajajo, zato se ne navežejo na nobeno čustvo. Dovolijo si čutiti

čustva, vendar jih ne označujejo kot "dobra" ali "slaba". Čustveno pametni ljudje vedo, da ljudje

kažejo različna čustva, in razumejo, da je to popolnoma zdravo. Hkrati pa tisti z visokim EQ

znajo uravnavati svoja čustva, tako da ne izgovorijo nečesa, kar ne mislijo in pri svojih

odločitvah ostajajo previdni in premišljeni.

 

čustvena  inteligenca  pozitivno  vpliva  na

delovno  učinkovitost,  telesno  zdravje,

mentalno  moč,  medosebne  odnose  in

zvišuje  socialno  inteligenco



SOCIALNE SPRETNOSTI

Ljudje, ki so čustveno pametni, uživajo v komunikaciji z drugimi ljudmi. Zaradi lastnega

samozavedanja in empatije do drugih ljudi njihovi pogovori tečejo gladko in zlahka pridejo do

bistva tega, o čemer se razpravlja. Tisti z visokim EQ običajno radi delajo z drugimi ljudmi.

Čustvena inteligenca je odlična lastnost vodij zaradi njihove sposobnosti obvladovanja in

razreševanja konfliktov in širjenja sočutja do ljudi v njihovem življenju.

MOTIVACIJA

Ljudje z visokim EQ v celoti prevzamejo odgovornost za svoje življenje in za to kako se počutijo

v dani situaciji. Ker ne dovolijo, da bi jih občutki ovirali, imajo večjo produktivnost in motivacijo

kot ljudje z nižjim EQ. Ne dovolijo, da bi se slab dan spremenil v slab teden. Ljudje, ki so visoko

čustveno inteligentni, se učijo iz lastnih napak in jih uporabijo kot prednost pri premagovanju

ovir na poti do svojih ciljev.

SOČUTJE

Morda je najpomembnejši element čustvene inteligence empatija. Empatija pomeni biti

sposoben prepoznati, kako se počuti nekdo drug in imeti sočutje do njega. Tisti z visokim EQ

nikoli ne prezrejo občutkov drugih, resnično jim je mar za čustva drugih. Globoko si želijo

pomagati ljudem, to marsikdo začuti in se obrne nanje po nasvet in podporo.

Ljudje, ki so čustveno pametni, lahko ljudi berejo kot knjige in pogosto vedo, kako se nekdo

počuti, še preden sploh spregovori. Znajo poslušati in v njihovi bližini se druge osebe počutijo

pomembno in dragoceno. Veliko časa porabijo za opazovanje drugih in zato lahko predvidijo

njihove želje in potrebe.

Kontakt i ra j te  nas  za  več  informaci j  o  programih  za  podjet ja   041  779  892


