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Rozvoj emoční inteligence 
Forma kurzu  

Emoční inteligence významně ovlivňuje či přímo i utváří u člověka vztah 

k sobě, vztahy ke svým kolegům a nadřízeným a také vztahy ke 

klientům. Emoční inteligence je schopnost člověka efektivně řídit sama 

sebe a své vztahy k jiným lidem. Velmi úzce tedy souvisí s komunikací a 

dovedností vést druhé lidi. Jak tomu bývá, nestačí mít dobrý nápad 

(vysoké IQ), ale i schopnost jej prosadit. 

Obsah kurzu  

Znalost vlastních emocí 

(Prohloubení porozumění sobě a svému nitru, napojení se na sebe a své 
prožívání)  

 Mé polarity 
 Práce se stínem 

 Mé emoční bloky (zejména u agrese, strachu a úzkosti) 
 Focusing - Sebeuvědomění a prožitek emocí 

Zvládání vlastních emocí 
(Jak se umět "přeladit" negativní emoce, jak snížit emoční napětí)  

 Na emoce s rozumem - (kognitivně-behaviorální terapie) - Jak 

zvládat své emoce díky vyváženějšímu myšlení (praktický 

trénink) 
 Bioenergentika - práce s tělem, s energií při regulaci emocí 

(praktický trénink) 

Vnímavost k emocím druhých 

(Jak na druhých rozpoznat jejich emoce a jak na ně reagovat)  

 Technika transpozice - Jak vyladit své myšlení, chtění, emoce a 
naladit se na druhého (praktický trénink) 

 Technika metapozice - (vidět situaci z nadhledu - umět popsat, 

co se děje, kam situace směřuje, jaké jsou zájmy a postoje 
jednajících) 

 NVC - Názory - Strategie - Potřeby (praktický trénink) 
 Neempatické reakce (praktický trénink) 

 Empatické reakce (praktický trénink) 

Umění mezilidských vztahů 

(Jak využívat své emoce a emoční působení na druhé)  

 Technika rozšířené zpětné vazby (praktický trénink) 

 Technika pacing - Jak se vyladit na druhého (praktický trénink) 

 
 

 

 

Otázky a 
odpovědi ke 

kurzu 
   

Cíle kurzu: 

Naučíme se emocím 

rozumět a pracovat s 
nimi 

 Emoce jako cesta 

a nástroj 

porozumění. 
 Emoční reakce 

jako přirozený 
způsob výdeje 

energie. 

 Emoce jako 
projev a součást 

mého já. 
 Emoce jako 

nástroj mého 

poznání, 
rozhodování, 

orientace, jako 
možnost mého 

řízení. 
 Emoce jako 

reakce na 

myšlenku. 
 Emoce jako 

součást 
programu, 

funkční fixace, 

rané dětské 
strategie. 
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Schopnost motivovat sebe samého  

(Jak se lépe zaměřit na cíl a získat potřebnou energii) 

 Sebemotivace 

 Vizualizace 

 Sebekoučování 

  
 
 
 
 
 
 
Máte-li zájem o více informací, napište na info@force1.cz nebo volejte 605 563 605  
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