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Tehnika „Neurologičke razine“ za razvijanje 

leadership vještina 

  

  

Tehnika „Neurologičke razine“ nam služi 

za razvijanje leadership vještina. 

Prolaskom kroz ovu tehniku dobivamo 

velik spektar informacija o nama. U to su 

uključene: okolina u kojoj se nalazimo u 

određenoj situaciji, naše ponašanje, 

sposobnosti koje posjedujemo, 

vrijednosti, identitet te naša svrha.  

Cilj ove tehnike je da vidimo određene 

blokade te da uskladimo sve naše 

neurologičke nivoe kako bi mogli djelovati 

u životu s jasnoćom i motivacijom. 

Također nam pomaže da vidimo naše 

unutarnje potencijale i jasnoća kako ih 

možemo iskoristiti u određenoj životnoj 

situaciji. 
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Postupak tehnike "Neurologičke razine" 

 

1.   Odredi gdje i kada želiš iskusiti ........ 

      (Pravu sposobnost i vještinu za nešto, samopouzdanje, kreativnost, 

      unutarnji mir itd.) 

 

2.   Označi 6 razina promjene na podu. 

      Duhovnost - Identitet - Uvjerenja - Sposobnost - Ponašanje - Okolina 

 

3.    "Stani u područje Okoline, okrenut leđima prema ostalim razinama. 

        Razmisli gdje ti želiš iskusiti ...... Opiši tu okolinu, tu situaciju." 

 

4.   "Korakni unatrag u područje Ponašanja. Što želiš činiti u to vrijeme 

       i na tom mjestu? Promatraj što se događa: .... držanje tvojeg tijela 

       pokrete ...izraze .... disanje .... kako ti glas zvuči .... ton ... 

       visinu .... brzinu .... osjećaje koje imaš .... Ako su tu i druge osobe 

       zamijeti što te osobe čine kao odgovor na tvoje ponašanje" 

 

5.    "Korakni unatrag u područje Sposobnosti i upitaj se: Kako to ja činim 

       ovo ponašanje u ovoj okolini? Zapazi što kažeš sebi .... i kako zamišljaš 

       i kodiraš ovo u svom mozgu ...." 
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6.    "Korakni natrag u područje Uvjerenja i upitaj se: Što ja vjerujem što mi  

        omogućava da koristim ove sposobnosti i poduzimam ova djelovanja 

        u toj okolini?" 

 

7.    "Korakni unatrag u područje Identiteta i upitaj se: Tko sam ja da imam 

        ovakva uvjerenja. Zamisli neku živu metaforu svojeg identiteta - to može 

        biti neki simbol .... boja .... životinja .... biljka .... što god ti tvoje nesvjesno  

        donese u svijest ...." 

 

8.     "Korakni zadnji korak unatrag u područje Duhovnosti i upitaj se: 

        "Što je glavna vizija ili svrha koju ja slijedim u životu? Primijeti kako 

         tvoja vizija ili svrha transcendira sve razine osobnih mijena 

        (transformacija) koje su pred tobom ...." 

 

        "Zapazi gdje energija potrebna za tvoju viziju ili svrhu ulazi u tvoje 

         tijelo .... Djeluj kao da znaš odgovor i pokaži rukom odakle energija 

         dolazi, .... gdje ulazi u tvoje tijelo, .... i kamo odlazi." 

 

       "Učini sidro koje se odnosi na ovo iskustvo .... neku sliku, simbol, 

        gestu ili pokret . " 

 

9.    "Dok potpuno i raskošno uživaš u ovome, korakni prema naprijed 

        donoseći viziju i simbol Vizije u područje Identiteta i osjeti njihovo 

        prožimanje." 
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10.   "Donesi oboje Viziju i Identitet koji su sada još bolja i jača metafora 

          u razinu Uvjerenja i osjeti kako se svi prožimaju." 

 

11.   "Donesi Viziju, Identitet i Uvjerenja u razinu Sposobnosti i osjeti kako 

         se prožimaju." 

 

12.   "Donesi Viziju, Identitet, Uvjerenja i Sposobnosti u razinu Ponašanja i 

         osjeti kako se prožimaju." 

 

13.   "Donesi Viziju, Identitet, Uvjerenja, Sposobnosti i Ponašanja u razinu 

         okoline i osjeti kako se prožimaju." 

 

14.   "Uživaj u ovom usklađivanju i znaj da sve ove resurse možeš koristiti 

         kadgod to želiš." 

 

 


