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V kaj verjamem? 

Kaj delam in zakaj?

Kaj so moje vrednote? 
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Hodite po poti proti

svojemu pomembnemu 

cilju/želeni destinaciji.

Na svoji poti naletite na 
veliko opečno steno, ki

blokira vaš napredek, pot 
naprej ...
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Kakšen je vaš običajni PRVI odziv? 

1: Vidite steno in jo pogledate ter se sprašujete, zakaj se te vrste ovir vedno pojavljajo v življenju. Ali sedite in počakate na nekoga, ki 
vam bo uredil situacijo ali pa obupate in se vrnete od koder ste prišli. 

2: Polni besa sključite ramena in stečete s polno hitrostjo v steno. Ali zlomite kostnico (in krivite nekoga drugega za to), ali pa se 
dejansko prebijete skozi steno, da letijo opeke po zraku in poškodujejo veliko ljudi. Poleg tega se ne zavedate , da imate resno, še ne 
odkrito, poškodbo vaših vezi, ki vam bo povzročala izzive celo življenje. 

3: Odpustite nepremišljenemu graditelju, ki je dal veliko steno na jasno označeno pot, nato pa začnete delati načrt rešitve. Iščete, kje 
greste lahko  -gor, okoli ali celo pod steno. Našli boste način, kako premagati to oviro, in če imajo koristi tudi drugi, je to bonus.

4: Pridete do stene in poiščite druge, ki so  že tam in so naleteli na isto oviro. Ponudite pomoč, da bo lahko čim več ljudi preplezalo 
steno. Pomembnost vašega lastnega cilja vam je manj pomembna, ker vam je v užitek pomagati drugim, da dosežejo svoje cilje

5: Izkoristite razpoložljive vire in navdihnete ljudi okoli sebe, da vi IN vsi ostali pridejo mimo stene. Delate kot ekipa, da zgradite 
lestev iz nekega bližnjega lesa in uspešno prečkate steno. Resnično uživate v izkušnji, ki ste jo ustvarili iz te tako imenovane ovire, in 
se strinjate, da boste skupaj z novimi partnerji sodelovali pri premagovanju vseh prihodnjih ovir. 

6: Namesto, da vidite steno kot oviro, opazujete njeno lepoto in veličino. Svoj prvotni cilj, da pridete mimo stene spremenite v to, da 
boste v tem trenutku steno občudovali. 

7: Sprehodite se skozi steno in njo ter sebe pri tem nič ne poškodujete. 
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Kaj je ENERGY LEADERSHIP? 

Energy Leadership™ je 
proces, ki razvija 

učinkovit stil vodenja, 
kateri pozitivno vpliva in 

spreminja ne le nas 
same, temveč tudi tiste, 

s katerimi delamo ali 
sodelujemo kot tudi 

organizacijo kot celoto. 

LEADER ORGANIZACIJA 

Vsi smo LEADERJI – po izbiri ali 
samodejno.  Vsaka interakcija je 
priložnost za vodenje in ima 
lahko pozitiven vpliv na druge. 

Ko smo v interakciji lahko 
pozitivno ali negativno vplivamo, 
zavestno ali podzavestno in vpliv 
je lahko minimalen ali 
maksimalen. 

Vodja je torej posameznik, ki v 
interakciji z drugimi, zavedno ali 
nezavedno, vpliva na druge(ga). 

Znotraj Energy Leadershipa
je organizacija skupnost 
dveh ali več ljudi,  na 
kateremkoli področju 
življenja, ki sodelujejo za 
skupni cilj ali namen. 
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Vse je ENERGIJA 
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ANABOLNA & KATABOLNA energija 

Pozitivna, konstruktivna in v rast 
usmerjena energija. Pomaga nam, 
da se premaknemo naprej, da 
dosežemo pozitivne rezultate. 

Koristna je tako pri vodenju sebe 
kot pri vodenju drugih. 

Ko uporabljamo anabolno energijo 
imamo bolj popoln in zaveden 
pogled na situacijo in dogodke okoli 
nas in so nam enostavneje 
dostopne različne rešitve in pristopi. 

Utrujajoča, destruktivna energija, ki 
je škodljiva nam samim kot drugim 
okoli nas. Deluje proti nam in nam 
preprečuje razvoj naših potencialov. 

Čeprav včasih v situacijah, ki jih 
doživljamo kot stresne,  nam lahko 
da energijo za kratek čas, nam 
istočasno tudi omejuje pogled na 
situacijo – gledamo čez svoje ozke 
filtre. 

Dolgoročno ta energija negativno 
vpliva na fizične, čustvene in 
mentalne procese v telesu. 
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ANABOLNA & KATABOLNA ENERGIJA
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MISLI + ČUSTVA = 
OBČUTJE 

OBČUTJE =
ENERGIJA

ENERGIJA = 
POTENCIAL ZA 

AKCIJO

E

N

E

R

G

I

J

A

E

N

E

R

G

I

J

A

Čustva 
STRAHU

Čustva 
LJUBEZNI 

KORTIZOL, ADRENALIN OKSITOCIN

STRAST, 
NAVDUŠENJE, 
ZAUPANJE VASE,
PRODUKTIVNOST, 
OPTIMIZEM

TESNOBA, 
ZAPRTOST VASE, 
NAPADALNOST, 
DVOM, ODPOR
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ENERGIJA = POTENCIAL ZA AKCIJO 

Kvadrat 3: Anabolna & Nizek 
IZRAŽENA ZAVZETA ENERGIJA: 
Srednja – zavzet samodejno 

Izid: 
- Omejeno navdušenje za akcijo 
- Energija se porablja drugje 

Kvadrat 4: Anabolna & Visok 
IZRAŽENA ZAVZETA ENERGIJA:
Visoka – zelo zavzet 

Izid: 
- Izbere in gre v akcijo 
- Energija je visoka in pretočna (je v „flow“-u) 
- Popolna osredotočenost/zavezanost k zaključku

Kvadrat 1: Katabolna & Nizek 
IZRAŽENA ZAVZETA ENERGIJA: 
Je ni ali le rahla – ni zavzet ali aktivno nezavzet 

Izid: 
- Zelo nizka energija & navdušenje 
- Odpor do sprememb/sodelovanja 

Kvadrat 2: Katabolna & Visok 
IZRAŽENA ZAVZETA ENERGIJA: 
Omejena – zavzet na osnovi truda/prisile

Izid: 
- Navdušen, a blokiran
- Motnje v sodelovanju 

Energy action model©, IPEC 

Nizek visok
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„Buy-in“
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Naša TEMELJNA ENERGIJA definira naš življenjski potencial 

Kakšen je odstotek anabolne in kakšen odstotek katabolne energije, je 
odvisno od našega odnosa, percepcij, prepričanj, vedenj. 
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7 NIVOJEV ENERGIJE 

IPEC©

Nivoji energije =  
nivo zavedanja.
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7 NIVOJEV ENERGIJE 

NIVO OPIS REFERENČNI OKVIR PREDNOSTI SLABOSTI % A E

NIVO 1 Ljudje na tej ravni doživljajo sebe kot 
žrtev okoliščin, čustev in misli. 

Tipične misli in čustva so krivda, strah, 
skrb, dvom vase, nizka samopodoba. 

Rezultat doživljanja tega nivoja je, da 
ljudje mislijo, da nimajo izbire v življenju 
ali da ni na voljo dovolj opcij ali da so 
ujetniki določenih situacij. 

L1 se rezultira v tem, da se ljudje 
izogibajo situacij ali težkih zadev in 
imajo težave pri sprejemanju odločitev –
ker se počutijo nemočne, da bi lahko kaj 
spremenili. 

Čustveno se nivo 1 čuti kot slabo, stopnja 
želje, zavzetosti in akcije je nizka. 

Normalno (a ne zaželeno)  je, da se vsi 
počutimo kdaj ba tem nivoju.

JAZ IZGUBLJAM
(sem žrtev)

Dobivanje 

pozornosti in 

simpatijo s 

strani drugih. 

Resne težave 

pri vodenju 

sebe in drugih 

in občutek 

nezmožnosti 

spremeniti 

življenjske 

okoliščine. 

Izogibanje 

delovanju in 

sprejemanju 

odločitev. 

N/A
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7 NIVOJEV ENERGIJE 

NIVO OPIS REFERENČNI OKVIR PREDNOSTI SLABOSTI % A E

NIVO 2 Za nivo 2 je tipičen konflikt (notranji ali 
zunanji). Glavno čustvo je jeza. To je 
prevladujoča energija v svetu. 

L2 se kaže kot borba, frustracija, odpor, 
obsojanje, obramba, matranje. 

Ljudje na tem nivoju delujejo na osnovi 
sile, nadzora. Vse je percipirano kot črno 
– belo, pravilno – nepravilno, dobro –
slabo. Lahko delujejo zelo samozavestni, 
prepričani, da je njihov pogled edini 
pravilni. So jezni, obsojajo druge, sebe. 

Tipični niso zelo veseli, zdravi in 
izpolnjeni, čeprav so lahko na ven 
uspešni. Tipično so osredotočeni na „kaj 
je narobe“, „kaj ne deluje“, „kdo je kriv“. 

JAZ ZMAGAM, 
TOREJ TI IZGUBIŠ 

Lahko naredijo 

veliko, lahko 

celo motivirajo 

ostale. So dobri 

v »igranju igre«. 

Uporabljajo 

silo torej ne 

navdušujejo 

drugih in 

njihovi 

rezultati niso 

trajni. Čutijo 

frustracijo, 

jezo, odpor, 

obrambo. 

N/A
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7 NIVOJEV ENERGIJE 

NIVO OPIS REFERENČNI OKVIR PREDNOSTI SLABOSTI % A E

NIVO 3 Na tem nivoju ljudje začnejo prevzemati 
odgovornost za lastne misli, čustva in 
vedenja. 
Fokus tega nivoja je na zmagovanju, 
doseganju ciljev in uresničevanje lastne 
agende. Razlika med nivojem 2  in 3 je , 
da na tem nivoju ljudje želijo, da tudi 
drugi zmagajo, a le po tem, ko so oni sami 
že zmagali. 
Ljudje na tem nivoju so mojstri 
racionalizacije. Lahko motivirajo sebe in 
druge preko tega da najdejo načine, da 
tolerirajo, odpuščajo, delajo kompromise, 
„shendlajo“. 
Ljudje na tem nivoju še vedno obsojajo 
druge a racionalizirajo njihovo vedenje, 
da jim lahko odpustijo ter tako spustijo 
katabolno energijo. 
Pri delu lahko racionalizirajo konflikte z 
drugimi z namenom, da ohranjajo mir in 
da zagotavljajo produktivnost. Lahko tudi 
aktivno iščejo načine, da popravijo 
poškodovane odnose in konflikte z 
drugimi. 

JAZ ZMAGAM, ČE 
TUDI TI JE OK, V 

KOLIKOR JE MENI 
ZMAGA 

ZAGOTOVOLJENA

Dosežejo kar želijo 

ker ne pustijo 

drugim, da jim 

stojijo na poti. 

Prevzemajo 

odgovornost za 

misli, čustva in 

vedenja. Fokus je 

na zmagovanju in 

da lahko zmagajo 

tolerirajo, 

odpuščajo, delajo 

kompromise da 

zagotovijo 

sodelovanje in 

produktivnost. 

So zelo 

manipulativni in 

sebični oz. jih 

skrbi večinoma 

zase. 

60
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7 NIVOJEV ENERGIJE 

NIVO OPIS REFERENČNI OKVIR PREDNOSTI SLABOSTI % A E

NIVO 4 Glavna misel tu je skrb za druge. 
Čustvo je sočutje in vedenje je 
služenje drugim. 

To je nivo, kjer se izkazuje skrb, 
dajanje, podpora. Ta nivo energije se 
čuti kot zelo nesebičen. Ljudje 
čutijo, da je prava zmaga za njih, ko
pomagajo drugim. 

Na 4. nivoju ljudje jemljejo malo 
stvari osebno, ker lahko vidijo stvari  
bolj objektivno.

To je visok nivo energije, ki lahko 
vodi v velik uspeh. Ljudje s to 
energijo pri delu prevzemajo veliko 
dela , da bi lahko pomagali drugim

TI ZMAGAŠ (tudi 
če jaz ne)

Ljudje so skrbni, 

dajejo, 

podpirajo, želijo 

pomagati. 

Stvari ne 

jemljejo 

osebno, so 

osredotočeni na 

to, da služijo 

drugim. 

Podpirajo 

sodelovanje in 

timsko delo. 

Lahko se 

ujamejo v 

dramah 

drugih, lahko 

imajo večjo 

potrebo po 

tem, da jih 

imajo drugi 

radi oz. jih 

sprejemajo kot 

da so 

produktivni. 

70
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7 NIVOJEV ENERGIJE 

NIVO OPIS REFERENČNI OKVIR PREDNOSTI SLABOSTI % A E

NIVO 5 To je nivo, kjer ljudje ne sodijo več 
situacij in ljudi kot dobre, slabe, prav 
ali narobe. Ta energija je prisotna v 
velikih voditeljih. 

Ker ljudje ne vidijo stvari in ljudi kot 
dobre/slabe, prav/narobe, vidijo v 
vsem priložnost (so navdušeni tako 
nad stvarmi, ki ne gredo po načrtu 
kot nad stvarmi, ki gredo). Glavna 
misel tu je sprejemanje različnosti 
(namesto poskušanja, da se stvari ali 
ljudje spremenijo)

Ljudje na tem nivoju so mirni, čutijo 
notranji mir, so samozavestni, 
podjetniški, čutijo notranjo 
izpolnjenost. 

Veliko ljudi se deklarira za ta nivo, a 
le redki ga dejansko izkazujejo. 

JAZ ZMAGAM IN 
TI ZMAGAŠ. NE 

IGRAVA SE ČE NE 
ZMAGAVA OBA. 

Vse jemljejo kot 

priložnost in nič 

ne vzamejo 

osebno. 

Lahko 

pretirano 

analizirajo in 

so odtujeni od 

svojih čustev. 

Včasih zaradi 

optimizma 

sprejmejo 

preveč 

tveganj. 

80
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7 NIVOJEV ENERGIJE 

NIVO OPIS REFERENČNI OKVIR PREDNOSTI SLABOSTI % A E

NIVO 6 Glavna beseda na tem nivoju je sinteza, 
kar pomeni, da ljudje ne razumejo drugih 
in sebe več kot posameznikov temveč na 
vse  gledajo kot na celoto. Ljudje vse in 
vsakogar vidijo kot del sebe.

Izkušnja na tem nivoju je veselje. Ne 
obstaja dobro, ne slabo in ničesar ni 
treba izboljšati. 

Nivo 6 je nivo genijev, vizionarjev in 
zavednih voditeljev. Čuti se močen 
občutek povezanosti. Smisel se najde v 
vsem, kar se zgodi. 

Ljudje na tem nivoju so mirni in vzbudijo 
najboljše v drugih. So zelo intuitivni. 

Glavno čustvo je joy (veselje) vseh 
dogodkov v življenju. 

VSI VEDNO 
ZMAGAMO 

So zelo 

empatični in 

imajo 

sposobnost, da 

se povežejo z 

drugimi brez 

obsojanja. Imajo 

močno razvito 

intuicijo. 

Lahko da niso 

prizemljeni in 

so lahko 

oddaljeni od 

drugih ljudi. 

Lahko veliko 

tvegajo. 

90



www.flow-svetovanje.com

7 NIVOJEV ENERGIJE 

NIVO OPIS REFERENČNI OKVIR PREDNOSTI SLABOSTI % A E

NIVO 7 Ključna beseda je STRAST do življenja- v 
vsaki situaciji. Gre za popolno ne-
obsojanje in visoko sposobnost kreacije 
in popolno odsotnost strahu. Stvari 
manifestirajo z lahkoto. 

Mojster tega nivoja lahko poseže in 
uporabi katerikoli nivo energije. 

Noben človek popolnoma ne živi na tem 
nivoju, vendar s prakso se lahko naučimo, 
da občasno dosežemo ta nivo. Ljudje ki 
znajo poseči v ta nivo so ljudje z največjo 
močjo na svetu. So pionirji v kreiranju 
nečesa novega, imajo briljantne ideje in 
so geniji. 

Niso zainteresirani za nobeno nagrado in 
občutijo veselje v vsaki življenjski 
situaciji. So popolnoma strastni do 
življenja.

ZMAGOVANJE IN 
IZGUBLJANJE STA 

ILUZIJI. 

Lahko kreirajo 

karkoli izberejo, 

kadarkoli želijo 

tako hitro kot 

želijo. So 

povezani z višjo 

inteligenco. 

Nič se jim ne 

dozdeva 

resnično in so 

lahko s strani  

drugi 

percipirani kot 

nepovezani z 

ljudmi. 

100
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7 NIVOJEV ENERGIJE 

NIVO KLJUČNE MISLI, ČUSTVA, VEDENJA REFERENČNI OKVIR % A E

NIVO 7 Neobsojanje / Popolna strast / Ustvarjanje ZMAGOVANJE IN IZGUBLJANJE STA ILUZIJI 100%

NIVO 6 Sinteza / Veselje / Modrost VSI VEDNO ZMAGAMO 90%

NIVO 5 Usklajevanje / Mir / Sprejemanje OBA ZMAGAVA. ČE NE MOREVA OBA, NE IGRAVA. 80%

NIVO 4 Skrb / Sočutje / Služenje TI ZMAGAŠ (TUDI ČE JAZ NE) 70%

NIVO 3 Odgovornost / Odpuščanje / Sodelovanje JAZ ZMAGAM, ČE TUDI TI OK (A ŠELE POTEM, KO 
ZMAGAM JAZ) 

60%

NIVO 2 Konflikt / Jeza / Nasprotovanje JAZ ZMAGAM, TI IZGUBIŠ 

NIVO 1 Žrtev / Apatija / Otopelost JAZ SEM ŽRTEV – IZGUBLJAM
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7 NIVOJEV ENERGIJE – Ko je vse OK in ko sem pod stresom 
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7 NIVOJEV ENERGIJE – prepoznavanje energij pri drugih 

Situacija 

Moderirate delavnico s 25 udeleženci. Cilj delavnice je, kako ustvariti boljše med 
oddelčno sodelovanje. V skupini imate predstavnike vodstva in zaposlene iz različnih 
oddelkov. Kako se kažejo različni nivoji energije pri udeležencih? 

Kaj razmišlja, govori, čuti 
in kako se vede 
udeleženec, če deluje iz 
nivojev 1 in 2?

Kaj razmišlja, govori, čuti 
in kako se vede 
udeleženec, če deluje iz 
nivojev 3 in 4 ? 

Kaj razmišlja, govori, čuti 
in kako se vede 
udeleženec, če deluje iz 
nivojev 5 in 6? 

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 
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7 NIVOJEV ENERGIJE – notranje stanje moderatorja  

NIVO KLJUČNE MISLI, ČUSTVA, 
VEDENJA 

REFERENČNI OKVIR

NIVO 7 Neobsojanje / Popolna 
strast / Ustvarjanje 

ZMAGOVANJE IN IZGUBLJANJE 
STA ILUZIJI

NIVO 6 Sinteza / Veselje / 
Modrost 

VSI VEDNO ZMAGAMO 

NIVO 5 Usklajevanje / Mir / 
Sprejemanje 

OBA ZMAGAVA. ČE NE 
MOREVA OBA, NE IGRAVA. 

NIVO 4 Skrb / Sočutje / Služenje TI ZMAGAŠ (TUDI ČE JAZ NE) 

NIVO 3 Odgovornost / 
Odpuščanje / Sodelovanje 

JAZ ZMAGAM, ČE TUDI TI OK 
(A ŠELE POTEM, KO ZMAGAM 

JAZ) 

NIVO 2 Konflikt / Jeza / 
Nasprotovanje 

JAZ ZMAGAM, TI IZGUBIŠ 

NIVO 1 Žrtev / Apatija / Otopelost JAZ SEM ŽRTEV – IZGUBLJAM

Iz katerega/katerih energetskih 
nivojev naj deluje moderator? Zakaj? 

Kako lahko moderator ustvari to 
notranje stanje? 

Kaj lahko preprečuje moderatorju, da 
deluje iz teh nivojev? 
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Kaj nam PREPREČUJE delovanje 
iz višjih nivojev?
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Notranje ovire: 

NOTRANJI KRITIK 

PREDPOSTAVKE 

INTERPRETACIJE 

OMEJUJOČA PREPRIČANJA

4 VELIKI 
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4 VELIKI V AKCIJI 

Slavko 

„Sigurno bo tako kot zadnjič v 
tistem podjetju X, kjer je bila 
podobna tema in nisem čutil 
nadzora nad dogajanjem.“

„Tale tema danes je 
pa res zahtevna!“

„Tukaj pa 
receptorka ni bila 
prijazna, zgleda, da 
imajo tukaj jezno 
kulturo.“ 

„Če pride do 
konflikta, sem oplel 
– tega ne bom 
nikoli zvozil.“  
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4 VELIKI V AKCIJI 

Slavko 

Ko sem želel v srednji šoli 
delati v enem podjetju med 
počitnicami, so mi rekli, da 
potrebujejo nekoga, ki 
obvlada excel. Če poskusim 
spet v kakšni firmi, me bodo 
sigurno zavrnili. 

„Ljudje me imajo 
za neumnega in 
mislijo, da vse kar 
znam je dvigovanje 
uteži.“

Mah, zakaj bi se 
sploh trudil. Jaz 
nisem za to, da 
uporabljam glavo. 

NOTRANJI KRITIK 

PREDPOSTAVLJANJE NA 
OSNOVI PRETEKLIH 

IZKUŠENJ

INTERPRETACIJA 
(„Kakšno zgodbo si 
pa vi govorite?“) OMEJUJOČE 

PREPRIČANJE 
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MODERATOR – dirigent energije 

Moderator = Dirigent energije 
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MODERATOR – dirigent energije 

Dirigiranje energije 

Katere moderatorske pristope, tehnike in veščine lahko uporabite za dirigiranje 
energije v skupini, ki jo moderirate? 

Za udeležence, ki delujejo 
iz nivoja 1 in 2? 

Za udeležence, ki delujejo 
iz nivoja 3 in 4? 

Za udeležence, ki delujejo 
iz nivoja 5 in 6?

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 
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Teja Breznik Alfirev, 
Professional Certified Coach (ICF & iPEC), ELI-MP 

T: 041 737 800
E: teja@flow-svetovanje.com


