
kako upravljam 
s seboj?kje sem?kako vodim sebe?

maj
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Vodenje je čustveni proces, gre za 
intuicijo, čustva, občutke, zaznavo in se 
začne na osebnem nivoju, pri predstavi o 
sebi in svoji vrednosti, telesni govorici, 
drži in energiji, ki jo izžarevate. Ste pre-
plet različnih energij, za katere je 
pomembno, da jih vešče uravnavate, saj 
so osnovna sestavina, ki poganja 
uspešno delo. 

Cilj dobrega uravnavanja je izboljšanje 
delovne uspešnosti, obvladovanje stresa 
in napetosti, izkoriščanje potencialov in 
vzdrževanje ravnovesja v osebnem ter 
poslovnem življenju. Skozi vas se pretaka 
telesna, čustvena, umska in duhovna, z 
umeščenostjo v okolje, pa še socialna 
energija. Če opustite skrb le za eno od 
njih, vam to prepreči celoten izkoristek 
darov in znanj. Smiselno je vpeljati rutine, 
pozitivne energijske obrede, ki s časom 
postanejo navada. Moč obredov je v tem, 
da zagotavljajo majhno porabo zavestne 
energije, uvajanje pa zahteva vpeljavo 
vedenjskih vzorcev ob določenem času. 

VODITE SEBE IN URAVNAVAJTE SVOJO ENERGIJO           UPRAVLJAJTE S SEBOJ IN SVOJIM ČASOM           
Upravljanje s seboj je razumski proces, 
pomeni urejenost in učinkovitost 
delovanja, ki omogoča doseganje rezul-
tatov. Je proces učinkovite uporabe 
svojih virov in zmogljivosti, dobre organ-
iziranosti, načrtovanja in nadziranja, kje 
ste na zastavljeni poti do ciljev. 
Sistematično in metodično delovanje je 
jedro upravljanja sebe, predstavlja 
neprecenljiv ključ za pretvorbo sposob-
nosti in talentov v dosežke. 

Osnovna področja metodike dela so 
izraba časa, obdelava dotoka in 
določanje prioritet, ravnanje s komuni-
kacijsko tehniko, obveznostmi in roki, 
prednostni seznam opravil, sistem 
najdenja dokumentov ter sistematično 
čiščenje odpadkov.

Vodenje pomeni duševni, upravljanje pa razumski vidik 
reševanja problemov in doseganja zastavljenih ciljev. Dobro 
samo-vodenje in samo-upravljanje pomeni energijsko 
uravnoteženo ter organizacijsko in časovno učinkovito 
delovanje na vseh petih dimenzijah človeškega kapitala. 
Število ur je vsak dan enako, količina in kakovost vaše 
energije pa je odvisna od marsičesa in ni vedno enaka, zato 
dobro razporejanje časa ni zagotovilo, da boste imeli za 
opravila tudi dovolj energije. 



URAVNAVANJE ENERGIJE    

a) TELESNA ENERGIJA pomeni zmogljivost oziroma KOLIČINO vaše energije 
(nizka, visoka). Nastaja ob medsebojnem delovanju kisika in glukoze, torej jo 
razvijamo s telesno aktivnostjo, prehranjevanjem, dihanjem in počitkom. 
Telesna energija je tudi gorivo za vžig čustvenih navad in znanja.

Kakšne možnosti imate za 15 minutno telesno aktivnost vsak dan?
Ali greste v 10 ali 12 nadstropje peš?
Ali zajtrkujete? 
Kako dolgi so premori med vašimi dnevnimi obroki? 
Kolikokrat na dan čutite upad energije?
Koliko vode spijete na dan?
Kakšno je vaše dihanje?
Ste odvisni od stresa, se počutite krive, če ne delate?
Kolikorat ste bolni, kakšen je vaš imunski sistem?

V moj dnevni urnik bom vpeljal(a) naslednji obred, ki mi bo pomagal uravnavati 
telesno energijo: 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Datum začetka:___________________________________________________

Na vseh energijskih področjih pridobivate zmogljivost na enak način, s 
tem, da premišljeno vplivate na količino, kakovost, osredotočenost, moč in 
integracijo energije, na njeno porabo, ohranjanje in obnavljanje. Načrtno 
se morate čezmerno izpostavljati stresu, čemur mora slediti počitek. Ali 
vzpostavljate ravnovesje med porabo in obnovo, imate občutek, da redno 
presegate svoje meje in redno počivate?

Razmislite in odgovorite na nekaj vprašanj, ki smo jih napisali v pomoč! 
Zamislite si en dnevni obred, ki vam bo omogočal hitro obnovo posamezne 
energije! Vpeljite ga! 

voda
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b) ČUSTVENA ENERGIJA predstavlja KAKOVOST energije (pozitivna, negativna). 
Pozitivna čustva temeljijo na samozavesti, samonadzoru, družbeni spretnosti, 
sočutju, samo-zaupanju in veselju. Osnovni vir čustvene energije, ki pomeni, da 
se odzivate z vso paleto čustev, so telesna energija in preusmerjanje pozornosti 
k dejavnostim, ki vas sproščajo, izpolnijo, navdajajo s samozavestjo in nudijo 
čustveno obnovo. 

Si vzamete čas za kratek počitek med delom?
Kaj radi delate (pojete, berete, plešete, fotogra rate, razmišljate) in bi vam lahko 
preusmerilo pozornost v 15 minutnem premoru....?
Imate občutek, da ste sprejeti in cenjeni?
Cenite druge?
Ali poslušate, da bi razumeli ali, da bi odgovorili?
Kdaj ste nazadnje organizirali kakšno dejavnost za svoje sodelavce, prijatelje?
Radi igrate družabne igre?
Premorete humor?

V moj dnevni urnik bom vpeljal(a) naslednji obred, ki mi bo pomagal uravnavati 
čustveno energijo: 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Datum začetka:___________________________________________________

POZOR!
 Pozitivna energija je nalezljiva,

 negativnost pa se prav bohoti!   
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c) UMSKA ENERGIJA pomeni sposobnost OSREDOTOČANJA na nalogo, s katero 
se ukvarjate. Primerna zbranost in realistični optimizem pripomore k storilnosti, 
mentalna priprava, vizualizacija, učinkovito razporejanje časa in ustvarjalnost pa 
hranijo umsko zmogljivost, ki vam omogoča aktivno uporabo znanja. 
Možganom morate zavestno nameniti počitek, da se napolnijo s kisikom in s 
svojo naravno ritmičnostjo delovanja omogočijo aktiviranje različnih delov.

Kako se osredotočate na delo, lahko ali težko?
Koliko časa lahko obdržite pozornost?
Kakšni so vaši sestanki, dolgi ali kratki? Učinkoviti ali razvlečeni?
Ali imate dele dneva, ko se ustavite in prenehate obdelovati informacije?
Kje ste, ko se vam porodijo najboljše ideje?
Ali ste gospodar svojega časa? Ste vedno vsem na voljo ali znate reči ne?
Ali pišete seznam opravil?

V moj dnevni urnik bom vpeljal(a) naslednji obred, ki mi bo pomagal uravnavati 
umsko energijo: 

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Datum začetka:___________________________________________________

pavza!
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d) DUHOVNA ENERGIJA predstavlja MOČ energije, je odraz upoštevanja 
naglobjih vrednot in povezovanja z lastnim poslanstvom. Je najmočnejši vir 
motivacije, vztrajnosti in usmerjenosti. Širjenje duhovne zmogljivosti zahteva 
podrejanje lastnih potreb in preseganje osebnih interesov služenju drugim ali 
nekemu namenu. Najti si morate stvari in dejavnosti, ki imajo za vas velik pomen 
in vam bodo omogočale duhovno obnovo. 

S kakšnim navdušenjem odhajate zjutraj v službo?
Kaj vas pri delu navdaja s strastjo in daje smisel vašemu delu?
Ali redno razmišljate o svojih najglobjih vrednotah?
Ali jih upoštevate pri svojem delovanju?
Se čutite živega, povezanega z okoljem, kakšen prispevek dajete skupnosti?
Se poslužujete meditacijskih ali drugih sprostitvenih tehnik, da bi ustavili svoje 
misli?
Ste postali komu mentor?

V moj dnevni urnik bom vpeljal(a) naslednji obred, ki mi bo pomagal uravnavati 
duhovno energijo: 

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Datum začetka:___________________________________________________

Nietzche: Kdor ve zakaj živi, 
tudi ve, kako mora živeti.
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e) SOCIALNA ENERGIJA se ustvarja v medsebojnih odnosih, sodelovanju, 
povezovanju, z aktivnostmi, ki povzročijo socialno INTEGRACIJO, kjer velja pravilo 
»več daš, več imaš«. Če ste proaktivni, si priskrbite stike, na katere se lahko 
zanesete z namenom izboljšanja svojega položaja. Osamitev je najkrajša pot do 
nesmisla in brezvoljnosti. Vsi narodi, ki na splošno veljajo za srečne, so predvsem 
socialni. Socializacija pomeni druženje, pogovore, premlevanja, izmenjavo 
mnenj ipd. 
Kaj naredite za vašo socialno integracijo?
Ste član kakšne mreže, ki se spontano širi z medsebojnim sodelovanjem in 
pomočjo?
Ste član kakšne skupine, ki se redno druži v interesu neke dejavnosti in udejanjanja 
vrednot?
Kako gojite formalne, kako neformalne odnose?
Ali vedno, ko nekaj naredite, pričakujete kaj v zameno?
Se družite z ljudmi, ki imajo enaka prepričanja kot vi ali dopuščate drugačnost in 
poiščete tudi take ljudi?
Kakšno socialno vlogo imate?

V moj dnevni urnik bom vpeljal(a) naslednji obred, ki mi bo pomagal uravnavati 
socialno energijo: 
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Datum začetka:___________________________________________________

Pozor!
Uravnotežiti morate porabo 

in obnovo energije, 
saj le-ta tudi s premajhno 

uporabo upada. 
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Na leto razpolagate s približno 5800 budnimi urami. Kako jih izkoristiti, da boste 
učinkoviti in imeli čas tudi za sebe. Največji tatovi časa so internet, e-pošta, 
»nujne« in »neodložljive«, vendar nepomembne zadeve, s katerimi vas zasipajo 
drugi. Za dobro izrabo časa naredite seznam vseh opravil, vprašajte se, kaj je 
pomembno, kaj nujno, kaj lahko naredijo drugi. Naredite analizo in izločite tatove! 
Potrebujete koledar, rokovnik ali računalniški program in ABC listo!

a) ANALIZA IZRABE ČASA

Seznam opravil
Seznam opravil omogoča preglednost in daje občutek nadzora nad situacijo in 
časom. 

Določite prioritete
Vsak dan pričnite z načrtovanjem svojega urnika in postavljanjem prioritet ter 
mej zmogljivosti. Če vas ta dan čaka 10 nalog, razmislite kaj je treba urediti 
takoj, kaj lahko počaka? Razlikujte med pomembnimi, nujnimi in strateškimi 
nalogami!

Obveznosti in roki
Izdelajte sistem pregleda nad roki in izpolnjevanjem obveznosti! Vprašajte se, 
kaj lahko opravite sami in kaj lahko drugi?

ABC lista!
Označite opravila in naloge s črkami. Enako delujte na dnevnem, tedenskem, 
mesečnem, letnem nivoju...

A – NUJNA 
B – POMEMBNA 
C – NAČRTOVANA, STRATEŠKA, ŽELJENA  
D, E, F.... po potrebi dodajte

Postopek:
1. Vpišite v koledar vse že dogovorjene dogodke, lahko z različnimi barvami
2. Naredite seznam opravil, napišite vsa opravila, službena in osebna!! 
3. Določite prioriteto!
4. Določite roke!
5. Po potrebi naloge in opravila s seznama prepisujte v koledar.
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rok opravilo kdo v delu

seznam opravil
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b) IZLOČANJE TATOV ČASA – SISTEMATIČNO ČIŠČENJE ODPADKOV   

Ravnanje s komunikacijsko tehniko, hranjenje podatkov, osredotočenost
1. Ko sežete po telefonu, se vprašajte ali lahko uporabite drugo 
komunikacijsko sredstvo? 
2. Pisno smo običajno krajši kot ustno!
3. Osredotočite se le na eno nalogo in jo dokončajte!
4. Prepričajte se, da so sistemi vaših datotek urejeni. 
5. Za e-pošto si vzemite vsak dan 1 uro časa, bodite dosledni!
6. Omejite dnevne odmerke novic, ki jih ne potrebujete!
7. Živo žabo pojejte zjutraj (opravite z nalogo, s katero boste sicer odlašali).

Kaj preprosto prekiniti in ustaviti?
Vprašati se morate, česa naj v prihodnje ne delam več? Velja za vse postopke, 
računalniške sisteme in programe, obrazce, preglednice, poročila, sestanke, 
programe, metode, za seznam ciljev, za učinkovito vodenje sprememb in 
ukvarjanje z bistvom vašega delovanja!

ABC lista! 
Izdelajte listo in vpisujte vsa opravila, ki jih morate delati, o katerih boste razmis-
lili in tistih, ki jih boste opustili.

 A - OBDRŽI 
 B - PREMISLI 
 C - ODVRZI 

a b c
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Kaj bom naredil(a) za boljše 
vodenje in organiziranje svoje 

energije in časa?

NALOGA MESECA

Profesor Fredmund Malik v knjigi Voditi, uspeti, živeti pravi: Vodenje je 
poklic, ki se ga lahko naučimo. Pravilno in dobro vodenje lahko primer-

jamo z vlogo genov v organizmu ali operacijskim sistemom, ki krmili 
računalnik in usposobi programe za delovanje. 

Sklep:
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