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Suured inimeste juhid töötavad emotsioonide kaudu. Kui juhid kasutavad emotsioone positiivselt, siis suudavad nad teistes inimestes parimad omadused välja tuua. Liidrid oma olemuselt kipuvad rohkem rääkima. Neid vaadeldakse ka 
rohkem, millest tulenevalt nad seavad organisatsiooni emotsionaalne standardi. Liidri meeleolu ja emotsioonid saadavad tugevaid signaale kogu organisatsioonis. Negatiivseid emotsioone tuleb kontrollida. Viha ja ärevustunne saab 

võimsalt häirida tööd ja röövib tähelepanu käepärasest ülesandest. Negatiivsed emotsioonid mitte ainult ei vähenda meie vaimseid võimeid, vaid muudavad ka emotsionaalselt vähem arukamaks. Oskuslik emotsioonide kasutamine vajab 
kõrget emotsionaalset intelligentsust. Emotsionaalne intelligentsus on oskus tuvastada enda emotsioone, enda ja teiste emotsioonide haldamine ja suhete haldamine. Oskuslikud juhid kasutavad 6 juhtimismeetodit mis kõik sisaldavad 

endas emotsionaalse intelligentsuse komponenti.

„Päris iseenda“ tuvastamiseks on tarvilik 
süsteemselt teiste käest informatsiooni 
koguda, kasutades näiteks 360-kraadist 

tagasiside meetodit. See tähendab teave 
kogumist selle kohta, kuidas sind teiste 
silmades nähakse, millega moodustub 

kokku sinu üksmeelselt kinnitatud kujutis. 
Selle toimimiseks on kaks eeldust: 

1. Teised näevad, jälgivad ja suhtlevad 
sinuga

2. Te avate ennast teistele

Sisemiselt: 
Uute teadmiste omandamine läbi mille

oma olemuse täiendamine

Välimiselt: 
Ajupesu

Külma vette heitmine

1. Määra kindlaks ja väljenda oma 
tugevusi (neid aspekte, mida sa soovid 
säilitada) kui ka oma puudujääke (neid 
aspekte, mida soovid kohandada või muuta) 
oma ideaalsest olemusest
2. Hoia oma tähelepanu mõlemal poolel, 
tugevustel ja nõrkustel – ära luba ühel 
muutuda põhifookuseks

Ei keskenduta tulemusele vaid arengule. 
Seades liiga suuri eesmärke tekib oht, et me 

hirmutame ennast eesmärkidega ära
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Väärtustab inimeste tundeid ja emotsioone töökeskkonnas Keskendub meeskonnatööle ja konfliktide vältimisele

Keskendub inimese personaalsele arengule, mitte ülesande täitmisele

Keskendub täielikule kuulekuselekeskendub tulemusele ja sooritusele Kuidas 
arendada?

Keskendub inimeste suunamist organisatsiooni eesmärkidele
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