
Емоционална интелигентност  

при разрешаване на конфликти  



James Comey  



 Изслушването продължи 3 часа и беше предавано наживо  

 По време на изслушването James Comey беше попитан от множество 
сенатори защо си е водил бележки от срещите с Тръмп  

 https://www.youtube.com/watch?v=vL5m4mM394U  

https://www.youtube.com/watch?v=vL5m4mM394U
https://www.youtube.com/watch?v=vL5m4mM394U


 

"The circumstances, that I was alone, the subject matter, 

the nature of the person that I was interacting with and 

my read of that person.  And really, just a gut feel laying 

on top of all of that." 



ФБР 

 80 000 кандидати за 500 позиции  

 The Special Agent Selection System 

(SASS) 

 Процесът на подбор отнема поне 
една година 

 



Основни компетенции 

 Collaboration 

 Communication 

 Flexibility/Adaptability 

 Initiative 

 Interpersonal Ability 

 Leadership 

 Organizing and Planning 

 Problem Solving/Judgment 

 https://www.fbijobs.gov/sites/default/files/FBI_Core_Competencies_Definitions.pdf   

 

 

https://www.fbijobs.gov/sites/default/files/FBI_Core_Competencies_Definitions.pdf


Какво е емоционална интелигентност?   



 

Всички познаваме хора, които са 
невероятно умни и все пак не са 
успешни в работата и кариерата си.   



 Защо стандартната 
интелигентност не е 
достатъчна?   

 Има и друг вид 
интелигентност, която не е 
свързана с когнитивната – 

Емоционална интелигентност 
(ЕИ) 



 ЕИ включва комбинация от компетенции, които 
позволяват на човек да осъзнава, да разбира и да 
контролира собствените си емоции, да разпознава и 
разбира емоциите на другите и да използва това знание, 
за да насърчи своя успех и успеха на другите.  



 

 ЕИ не е "фиксирана".  

 Можете да продължите да 
развивате своята ЕИ през 
целия си живот. 



Хората с висока степен на Емоционална интелигентност са 
по-успешни на работното място: 

 Те разбират как се чувстват и как другите се чувстват  

 Могат бързо да разрешат конфликти 

 Добри са в управлението на кризи  

 Силни в общуването 



 Емоционалната интелигентност повишава самоосъзнаването, 
подобрява комуникационните умения и повишава социалната 
осведоменост.  

 Освен това помага да се предотвратят конфликтите и да се подобрят 
уменията за медиация.  

 



 

Моделът на ЕИ на Daniel 

Goleman, публикуван 
през 1995 г., е най-
широко признатият 
модел, който се използва 
днес. 



 

 Ние не можем и не трябва да се 
опитваме да избягаме, да заглушаваме 
или да пренебрегваме емоциите си. 

 Емоциите ви ви казват нещо - вашата 
работа е да се научите как да ги 
слушате и да действате според вашите 
най-добри интереси. 



 Хората с висока степен на ЕИ не само са по-успешни в 
кариерата си, но са и по-здрави, по-щастливи и имат по-
добри взаимоотношения с другите. 





Емоционално интелигентните лидери  

 

Проучванията доказват, че 
най-добрите и най-успешните 
лидери имат по-високо 
развита ЕИ. 



Честота на ЕИ компетенции при CEOs в 
сравнение с другите хора  

ЕИ компетенции   Честота на проявление 

Самоконтрол  7 пъти повече  

Емпатия 3 пъти повече  

Екипна работа 2,5 пъти повече 

Самоувереност 2 пъти повече  

Ориентация към постижения  2 пъти повече 



Честота на когнитивните компетенции при CEO в 
сравнение с другите хора   

Когнитивни компетенции  Честота на проявление 

Аналитично мислене 1.2 пъти повече 

Концептуално мислене  1.5 пъти повече  



Модел на ЕИ  





Self-Awareness/ Самоосъзнаване 



Без да разпознаете това, което чувствате, не можете да 
пристъпите към другите компетенции.  

 

 Емоционално самоосъзнаване 

 Точна самооценка 

 



Емоционално самоосъзнаване 

 Не можем да бъдем 
щастливи и продуктивни, 
докато не осъзнаем 
чувствата си и това, което 
ги причинява. 

 Всъщност не много хора са 
в състояние да определят 
точно какво чувстват.  



Ние сме човешки същества 



Да осъзнаем нашите чувства 

 Приемете ги  

 Идентифицирайте ги  

 Приемете посланието, което се опитват да ви кажат 

 

Обществото не е насочено към идентифициране и 
приемане на емоциите, а игнорирането им.  



Някои поведения, които подсказват за подтискане на 
емоциите 

Поведения, свързани с крайности:  

 Преяждане 

 Алкохолизъм  

 Прекомерно пушене 

 Зависимост от лекарства 

 Прекаляване с физическите упражнения  

 Работохолизъм  



1. Повишаване на самоосъзнаването  

1. Проверка със себе си 

 Как се чувствам?  

 Какво чувствам?  

 От колко време се чувствам така? 

 Къде забелязвам чувството да се проявява в тялото ми? 
Схващане на мускули, стискане на зъби, цялостна умора, 
главоболие, болка в стомаха? 



2. Сложете етикети на емоциите си - отрицателни и 
положителни: гняв, радост, страх, тъга ... 

 Кога започнаха тези емоции?  

 Какво се случи, когато се появи това чувство? 

 Силата на емоцията променя ли се? 



3. Бъдете в момента 
 

 Опитайте се да "чуете" емоциите си, докато се случват. 

 Например, ако поемете нов предизвикателен проект в 
работата си, но изведнъж се чувствате ядосан или 
раздразнен, какво ви казва това чувство? 



4. Слезте до "корена" на емоцията 
Често изпитваме емоция, която е само "върхът" на всичко, 
което чувстваме. 



2. Точна самооценка 

 Как влияят вашите емоции върху ефективността, 
поведението и взаимоотношенията ви?  

 Как влияят вашите емоции на други хора на работното 
място?  
 



 Самооценката включва честно разследване и признаване 
на вашите емоционални сили и слабости.  

 Слабостите са възможности за самоусъвършенстване и 
развитие.  



 Направете списък със силните си страни  

 Направете списък със слабостите си 

 Гледайте на неуспехите си като на придобит опит  



Прогнозиране на вашите чувства 

 Докато изграждате 
емоционално самоосъзнаване 
в настоящето, вие ще 
започнете да идентифицирате 
ситуациите, които ви 
провокират. 



Self-Management  



Self-management  

 

 Поемане на отговорност за 
нашите емоции и как те оказват 
влияние върху нашите решения 
и поведение. 

 Когато поемем отговорност, 
това ни дава възможност да 
вземаме решения.  



1. Самоконтрол   

 Способността да се въздържате от 
импулсивни реакции в отговор на 
емоциите си. 

 Да спрем емоционалната си 
реакция, да поемем отговорност за 
нашите емоции и как те оказват 
влияние върху нашите решения и 
поведения. 



3-Re на самоконтрола:  

 

 Reflection 

 Reframing  

 Rehearsal  

 



1.1. Reflection / Рефлексия  

 Всички емоционални реакции 
обикновено произтичат от две 
основни емоции - желание и страх.  

 Степента, в която ще бъдем 
засегнати от тези емоции, е много 
индивидуална характеристика. Тя 
се основава на нашите ценности в 
живота. 



Страхове Желания 

Страх от неодобрение Желание за богатство  

Страх от отхвърляне Желание за щастие  

Страх от провал Желание за успех 

Страх от загуба на контрол Желание да бъдем приети 

Страх от смъртта Желание за одобрение  

Страх да не изгубим работата си Желание за сигурност 

Страх да не обидим другите Желание за предвидимост 

Страх да не останем сами Желание за удоволствие  

Страх от болката Желание за власт 

Страх от несигурността  Желание за растеж  



 Когато разберете страха или желанието, което е причина 
за силната ви реакция, можете да използвате 
инструменти за размисъл и промяна. 

 Чрез самонаблюдение започваме да разбираме по-добре 
и другите хора.  



 Тази ситуация наистина ли е заплаха? 

 Може да преживявате прекалена реакция 

 Какви действия биха били най-добри в тази ситуация?  

 Кратка очивка, разходка, разговор, извинение...  

 Какво ми е необходимо, за да мога да предприема 
действия?  

 Повече време, повече информация, де-стрес ... 



„Бързата работа – срам за майстора“   

„Три пъти мери – един път режи“  

„Утрото е по-мъдро от вечерта“ 

 



1.2. Reframing / Преформяне 

Избягвайте отрицателните контрапродуктивни 
самообвинения: 

 Не мога да повярвам, че го направих - толкова съм 
глупав!  

 Никога няма да успея...  

 Край! Не мога  повече!  

 Това място е просто ужасно.  

 На никой тук не му пука какво мисля. 



 Тези твърдения не са само 
отрицателни. Те са вредни.  

 Ако позволите на тези 
първоначални емоционални 
реакции да ръководят 
поведението ви, вие ще се 
откажете, ще напуснете, ще се 
ядосате, ще развалите 
отношенията си с другите. 



Промяна на самообвиненията  

 

 Направих грешка. Ще обмисля внимателно как 
да я поправя.  

 Трябва да се съсредоточа върху приоритетите 
си и да помоля за помощ. 

 Трябва да си взема почивка, защото 
раздразнението ми може да ми попречи да 
постигна целите си.  

 Днес просто не съм в добро настроение. 



1.3. Rehearsal / Репетиция 

 Репетирането ви помага да се подготвите за действията, 
които трябва да предприемете, за да управлявате 
емоциите си.  

 Визуализирайте и изберете: Каква би била най-добрата 
обстановка? Ще седите или ще стоите прави? Как ще 
започнете разговора? Език на тялото? Изражения на 
лицето?  

 Запишете си, ако е необходимо. 



 

 Използвайте репетициите 
особено в ситуации, които 
знаете, че могат да ви „натиснат 
бутона“ 

 Използвайте творческо мислене 



Те толкова ме ядосаха!  Аз съм ядосан.  

Той наистина ме разстрои.  Аз съм разстроен.  

Тя наистина ме раздразни. Аз съм раздразнен.  

Чрез поемането на осъзната собственост на емоциите си, изведнъж вече 

имате възможности. Не сте оставени на милостта на другите. Вие 

контролирате. Това ви дава властта да решите какво да правите или 

кажете след това. 



Ориентация към постижения  

 

 Когато успешно се 
самоуправлявате, можете да 
избирате действията и 
поведението, които ще 
подпомогнат постигането на 
целта ви или постигането на 
целта на екипа. 





Social Awareness / Социално осъзнаване 



 Социалното осъзнаване е способността да се възприемат 
и разбират социалните взаимоотношения и структури, в 
които вие и тези около вас действат. 



Умения:  

 Емпатия  

 Организационна осъзнатост  

 Разбиране на средата 



1. Емпатия  

 Основно социално умение на ЕИ - това ви позволява да 
се поставите на мястото на друго лице и да видите 
аргумента или ситуацията от тяхна страна. Тогава 
разбирате какво мотивира това чувство или поведение. 

 Едва тогава можете да използвате другите инструменти 
на ЕИ, за да повлияете или да управлявате емоциите и 
поведението на другите. 





Хората, които са преживели 
емоционални крайности, 
дължащи се трудности в 
живота им, са по-склонни и 
способни да подхождат с 
емпатия, защото разбират  
голям спектър от емоции. 



 Това може лесно да се види чрез лидерския стил на Опра Уинфри: 
Нейното осъзнаване на собствената й визия й е помогнало постигне 
високи цели, докато уменията й за слушане и емпатия й позволиха 
да мотивира другите. 



  



1.1. Осъзнаване и признаване  

 Признаването не означава съгласие - това означава, че 
разпознавате позицията на другия човек и му признавате 
правото да се чувства така. 

 Емоционално изразителни и емоционално 
неекспресивни хора на работното място.  

 Четете между редовете  

 Задавайте въпроси: Разкажете ми още ...  



 Мога да разбера защо си разстроен от това.  

 Виждам, че се чувстваш неудобно от това решение.  

 Знам, че имаш колебания.  

 Не съм изпитвал това, което чувстваш, но мога да си 
представя колко е трудно. 



1.2. Чувствителност 

 Голямата грешка - никога не си позволявайте да не 

валидирате (да не признаете) чувствата на някого.  

 Дори ако не сте съгласни с начина, по който се чувства, 
вашата емпатия изисква да признаете правото му да се 
чувства така. 
 
Отнасяйте се към чувствата на другия човек като 
информация, която трябва да обработите. 



 Защо мислиш, че се чувстваш така? 

 Какво е необходимо, за да се справиш с проблемите си? 

 Точно както вашите собствени емоции са от ключово значение за 
вашето самоосъзнаване, съпричастността към емоциите на другите е 
ключът към упражняването на социално осъзнаване. 



2. Организационна осъзнатост   

 Разпознаване и разбиране как организационните 
структури, в които вие и другите действате, могат да 
повлияят на емоциите. 

 Допълнителни проучвания на самата компания: 
Каква е мисията й? 
Какви са ценностите? 
Каква е културата? 



3. Разбиране на средата 

 Използвайте емпатия и знанията си за организацията - 
как можете да помогнете на служителите да се развиват?  

 Печеливша ситуация. 



Relationship Management 



Управление на взаимоотношенията  

 

Хора с високо-развити социални умения: 

 Лесно е да говорите с тях 

 Добри екипни играчи 

 Добри в разрешаването на конфликти  

 Отлични комуникатори  

 Фокусирани са върху подмагането на другите  

 Умеят да изграждат взаимоотношения 



8 умения, свързани със социалните умения:  

 Влияние  

 Вдъхновяващо лидерство  

 Развитие на другите хора 

 Комуникация  

 Катализатори на промяна  

 Управление на конфликти 

 Изграждане на взаимоотношения  

 Работа в екип и сътрудничество  



When they go low, we go high  

 

 

 

 

 
ttps://www.youtube.com/watch?v=4ZNWYqDU948 

https://www.youtube.com/watch?v=r7e3QKKOp50  
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В какво състояние влизате в медиация?  


