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Czym jest
ENERGY
LEADERSHIP
INDEX™ ?

JAKĄ POSTAWĘ
PREZENTUJESZ?

Nasza świadomość

W przeciwieństwie do innych badań, Energy
Leadership Index™  (ELI™ ) nie jest testem
osobowości, ale badaniem naszej postawy
czyli tego w jaki sposób postrzegamy świat
przez filtry oparte na naszych
doświadczeniach, wartościach i założeniach.
Te filtry albo ograniczają to co widzimy (tzw.
widzenie tunelowe) lub też poszerzają je (jak
pryzmat). ELI™  pomaga uświadomić nam, w
jaki sposób nasze postrzeganie świata wpływa
na to jak postępujemy w różnych sytuacjach.
Może to albo pomagać albo powstrzymywać
nas od odniesienia sukcesu.
 
Badanie ELI™  jest narzędziem, które opisuje
coś abstrakcyjnego czyli w jaki sposób
postrzegamy świat i przekształca to w coś
namacalnego - konkretne wyniki (wykresy),
które odzwierciedlają, jak widzimy, czujemy,
odbieramy otaczający nas świat. ELI™  mierzy
nasze typowe reakcje od bycia ofiarą do
podejścia wizjonerskiego. 
 
ELI™  jest narzędziem bardzo subiektywnym.
Można to opisać następująco. Jeżeli założymy
niebieskie okulary to świat będzie niebieski.
Jeżeli założymy różowe okulary to wszystko
będzie różowe. Nasze postrzeganie świata
tworzy naszą rzeczywistość. Badanie ELI
ocenia i opisuje w jaki sposób czytamy i
postrzegamy świat, także w sytuacjach
stresujących.
 
Jest to badanie stworzone na podstawie 7
poziomów przywództwa oraz pracy Bruce'a D.
Schneidera i Institute of Professional
Excellence in Coaching (iPEC) i jest
certyfikowane przez International Coach
Federation (ICF).



OFERTA DLA CIEBIE |STRONA |  03

Prawdopodobnie dobrze znasz energię
kataboliczną i nawet o tym nie wiesz.
Lider, który nie inspiruje i nie motywuje.
Lider, który stwarza napięcie gdziekolwiek się
udaje? To jest energia kataboliczna w pigułce.
To energia niepokoju, frustracji i winy, która 
ostatecznie prowadzi do destrukcji i może
stworzyć przygnębiające i toksyczne
środowisko.
Natomiast energia anaboliczna jest
konstruktywna i napędza kreatywność. Ktoś
działający z taką energią ma zdolność
motywowania i inspirowania innych do
robienia niezwykłych rzeczy, do wpływania
pozytywnie na wyniki i wprowadzania
nadzwyczajnych zmian w każdym obszarze
życia.
 
ELI™  wykorzystuje siedem „poziomów”
przywództwa do opisania rodzaju energii
(reakcji), której doświadcza dana osoba, i
którą wyraża, rozpoczynając od najniższego
poziomu „Ofiary”, kończąc na podejściu
„Kreatora”. W połączeniu z indywidualna sesją
podsumowującą wyniki, ELI™ może pomóc
nam w dokładnym przyjrzeniu się, gdzie (i jak)
inwestujemy swoją energię. W ten sposób
będziemy w stanie przygotować plan i
dostosować swoje priorytety do naszych
celów zawodowych i życiowych.
 
W skrócie, Energy Leadership pomaga w
przewodzeniu innym z jasnym celem, mocą i
pasją.

Posiadanie talentów, umiejętności, potencjału to
jedno - nasze nastawienie i typowe reakcje to co
innego. Nasza postawa może albo nas wzmocnić, aby
odnieść sukces, albo skazać na porażkę. Największa
korzyść płynąca z badania ELI™ jest taka, że pomaga
zrozumieć, w jaki sposób postrzegamy otaczający nas
świat, jak reagujemy (w tym w sytuacjach stresowych)
i odkryć, dlaczego czasami nawet próbując z całych sił
nie osiągamy naszych celów.

Punkt
ZWROTNY

Współgranie energii

Reakcja w stresie

Energetyczny Profil

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/05/01/11-assessments-every-executive-should-take/#582550957a51
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Twoja
INWESTYCJA

TWOJE KORZYŚCI
Program

Program obejmuje:
indywidualny wynik badania ELI™ ;
sesję podsumowującą od 90 do 120 minut;
indywidualny profil energetyczny;
indywidualny profil reakcji na stres;
7 poziomów przywództwa oraz ich
wzajemne oddziaływanie w pracy i życiu;
omówienie domyślnych reakcji oraz ich
wzajemnego oddziaływania;
Energetic Self Perception Chart;
zalety i wady każdego poziomu energii;
obszary do rozwoju.

 

O badaniu ELI™ :
jest to narzędzie online z 84 pytaniami;
każdy uczestnik otrzymuje unikalny kod
dostępu;
wypełnienie ankiety zajmuje do 20 minut;
klient wypełnia ankietę na tydzień przed
sesją;
umowa z iPEC (ang.) o przetwarzaniu
danych osobowych dostępna na życzenie.

 

Twoja inwestycja:
1300 PLN brutto (300 EUR gross).
 

Twój Bonus:
Dostęp do aplikacji SCOPE™  (Specific Current
Operational Profile of Energy) - aplikacji
online opartej na ELI™, która pokazuje
indywidualny profil energii w danym
momencie, w odniesieniu do określonego
zadania. SCOPE™ pokazuje również, które
czynniki wpływają na ten stan i podaje
sugestie, w jaki sposób możemy przejść na
bardziej anaboliczną energię.
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W rankingu Forbes Coaches Council Top 3 najlepszych
badań, który każdy menadżer powinien zrobić. 
„Badanie ELI™ zapewnia unikalne spojrzenie na
samoświadomość i inteligencję emocjonalną, dwa
kluczowe składniki każdego lidera. Świadomość
sytuacyjna dotycząca samego siebie i innych, jest
decydująca dla lidera, aby odpowiednio reagować w
stosunku do innych. Zrozumienie, gdzie jesteśmy w
danym momencie i jak reagujemy na stres, może mieć
elementarne znaczenie.

Rekomendowane
przez

FORBES

 

Coaching Indywidualny Core Energy™ 

Tradycyjny coaching jest zorientowany na cele (identyfikacja, plan działania i wykonanie).
Takie podejście może być niezwykle skuteczne na krótką metę, gdy entuzjazm i energia
osób zaangażowanych są wysokie. Na dłuższą metę jednak, taka sytuacja nie przyniesie
trwałych wyników. Coaching Core Energy™ sięga znacznie dalej i głębiej w porównaniu z
tradycyjnym coachingiem. Pomaga odkryć nasze słabsze punkty i blokady.   Metoda Core
Energy™ rozpoczyna proces „wewnątrz”, pomagając znaleźć źródła tych punktów i blokad
oraz pokonać ograniczające nas przekonania, które zostały nam narzucone przez rodzinę,
społeczeństwo czy media. Pomaga uświadomić kim jesteśmy oraz kim chcemy się stać. Ta
metoda pomaga budować silne, a co najważniejsze długotrwałe wyniki.

 
Coaching zespołowy Core Energy™ 

Coaching zespołowy metodą Core Energy™ pomaga zarówno zespołom jak i organizacjom
budować relacje o wysokiej energii, posługiwać się dynamiczną komunikacją, skutecznie
zarządzać zmianami, konstruktywnie rozwiązywać konflikty i wdrażać energię
wzmacniającą DNA zespołu. Praca z rozwiązaniami coachingowymi Core Energy™
gwarantuje wyjątkowe i trwałe rezultaty, by zespół działał pełnią swojego potencjału.

 Energy Leadership™  - Program Rozwojowy

Energy Leadership™ to proces, który rozwija indywidualny i skuteczny styl przywództwa
oraz pozytywnie wpływa i rozwija nie tylko ciebie, ale także tych, z którymi pracujesz i
których spotykasz na co dzień. Program opiera się na 7 poziomach przywództwa i jest
podzielony na 8 segmentów, które pomagają w rozwoju Ciebie jako świadomego lidera, w
życiu i w pracy.

ROZWIĄZANIA CORE ENERGY™ 
OPARTE NA BADANIU ELI™ 

Pełna oferta

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/05/01/11-assessments-every-executive-should-take/#582550957a51
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Gdzie mnie znaleźć
KONTAKT

O NAS

DOTWAY Learning & Development Solutions jest pierwszą i jedyną firmą w Polsce pracującą metodą
Core Energy™, w tym narzędziem Energy Leadership Index™. Wspieramy Cię, abyś najpierw dotarł do
swojego "rdzenia" - swojego potencjału, pragnień i wartości. Następnie, pracujemy nad usunięciem
blokad, które powstrzymują Cię od realizacji Twoich aspiracji. Wreszcie wzmacniamy Twoją energie i
potencjał, abyś krok po kroku mógł osiągać swoje cele. Rozwiązania Core Energy ™ pomagają nie
tylko klientom indywidualnym, ale także zespołom i organizacjom.

Anna Rząca: doświadczony lider, trener biznesu, profesjonalista HR,
certyfikowany ELI™ Master Practitioner i coach Core Energy™.
Zarządzała zespołami od 3 do 100 osób wykorzystując komunikację
jako główne narzędzie budowania zaangażowania pracowników.
Pomaga organizacjom w tworzeniu świadomej kadry menadżerskiej
oraz liderów, którzy dbają o siebie, aby móc skutecznie zarządzać
innymi.
Prywatnie uwielbia podnoszenie ciężarów, zna najlepsze miejsca
śniadaniowe w Krakowie i podróżuje po całym świecie od Azji i
Bliskiego Wschodu, przez Afrykę po Amerykę Południową. 

@Anna.Rzaca.Coach

Anna Rzaca

anna_rzaca

anna.rzaca@dotway.com

www.dotway.com

+48 505 132 310Ten materiał zawiera moją interpretację pracy chronionej prawem autorskim Bruce’a
D Schneidera oraz Institute for Professional Excellence in Coaching (iPEC).

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/05/01/11-assessments-every-executive-should-take/#582550957a51

