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Autoritás

Az Autoritás az önfegyelem, az engedelmesség és az utasítások végrehajtásának megkövetelése. Ez a
szakértői információ vagy tanácsok elfogadott forrása. Az Autoritás adja annak a megalapozását, hogy ki
Ön. Azt a fajta önbizalmat jelenti, amelynek alapja az önismeret, a tapasztalat vagy a gyakorlat. Az
Autoritás önismeretből és önmagunk iránti bizalomból áll.

Tudás Bizalom
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Felelősség

A Felelősség elköteleződés, akarat, elhatározás és kötelezettség. A Felelősség a feladatok kielégítő
végrehajtására, a kötelezettségek megfelelő teljesítésére, a javak megbízható gondozására,
felhasználására utal. A Felelősség elemei a Cselekvés, a Megnyílás, a Kockázatvállalás és a Csoporthoz
Tartozás.

Cselekvés Megnyílás
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Felelősség (folytatás)

A Felelősség elköteleződés, akarat, elhatározás és kötelezettség. A Felelősség a feladatok kielégítő
végrehajtására, a kötelezettségek megfelelő teljesítésére, a javak megbízható gondozására,
felhasználására utal. A Felelősség elemei a Cselekvés, a Megnyílás, a Kockázatvállalás és a Csoporthoz
Tartozás.                               

Kockázatvállalás Csoporthoz tartozás
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Önmaga és mások érzékelése

Az Önmagunk Iránti Bizalom az autoritás kulcsfontosságú eleme.

A Mások Iránti Bizalom a felelős cselekvés kulcsfontosságú eleme.

Autoritás

Önmaga Iránti Bizalom

Felelősség

Mások Iránti Bizalom

A felelős cselekvés alapja az, hogy hogyan érzékeljük önmagunkat és a többi embert.

Felelősség

Én Mások
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Felelősség — Érzékelés

Az, hogy milyennek érzékeljük önmagunkat és a többi embert, óriási hatással van a felelős cselekvésre.

Mások Iránti
Bizalom

Önérzékelés Mások érzékelése

Cselekvés

Megnyílás

Kockázatvállalás

                                 

Csoporthoz 
tartozás
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Mások érzékelése

Hogyan érzékeli Ön a többi embert? – összefoglalás

Bizalom

Cselekvés

Kockázatvállalás

Megnyílás

Csoporthoz tartozás
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Hatóerő

A Hatóerő az az energia, ami akkor jön létre, amikor két vagy több személy autoritására alapozva, 
felelősen cselekszik. A Hatóerő minden esetben személyes, azaz mindig van birokosa. A Hatóerő 
elszigetelt helyzetben nem mutatkozik meg és nem érzékelhető. A Hatóerő szociális. Ha a tagok 
kölcsönösen felismerik, hogy mindenkinek van hatóereje (van autoritása és felelőssége), az minden 
közösségben hatalmas lehetőségeket nyit meg. A hatóerő felszabadítása nem csak autoritás, hogy azt 
tegyük, amit akarunk, hanem felelősség is, hogy a helyes cselekedetet válasszuk.

Az autoritás (lét) és a felelősség (változás) dinamikus kölcsönhatása hozza létre a hatóerőt. Az Autoritás, 
a Felelősség és a Hatóerő kölcsönös viszonyban áll egymással. Függenek egymástól: ha megváltoztatjuk 
az egyiket, mind a három megváltozik. Kölcsönösen hatnak egymásra, és megfelelő arányban 
kombinálva létrehozzák az átalakítás lehetőségét. Az Autoritás, a Felelősség és a Hatóerő nem lineáris. 
Mindegyikre hatással vannak a bizalom elemei.

AUTORITÁS

                                Bizalom

                   Bizalom
                        Bizalom

                   Bizalom  

HATÓERŐ

FELELŐSSÉG

Az Autoritás, a Felelősség és a Hatóerő több szempontból is vizsgálható, mindig mozog, forog, változik, 
szűkül és bővül...
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A hatóerő forrásainak rangsora

Az Őn
rangsorolása

Csoport
átlag

Az átlagos 
rangsor Meghatározás
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A Hatóerő forrásainak rangsora

A “hatalom” érzékelésének alapkérdése, hogy a hatalom korlátozó és/vagy feljogosító jellegű. A hatalom 
tekinthető az emberi cselekvést különféle formában korlátozó tényezőnek, amely ugyanakkor lehetővé is 
teszi a cselekvést. Max Weber szerint “Hatalomnak nevezünk minden olyan, társadalmi viszonyban 
létező alkalmat/lehetőséget, amely lehetővé teszi az egyént arra, hogy akaratát megvalósítsa, akár 
ellenállással szemben is, és függetlenül attól, hogy ennek a lehetőségnek mi az alapja.”

Ne feledje!

1. Először is hangolja össze a hatalomról alkotott nézeteit azokkal, akiknek beszél.
2. Használja ezeket a közös nézeteket kiindulópontként, ahonnan eljuthatnak az átalakító hatóerő 

észleléséig.
3. Ha megtapasztalja, ismerje fel, fogadja el és fogadja örömmel az átalakító hatóerő hatásait és 

érzeteit.
4. Folyamatosan hozzon létre átalakító hatóérőt társaival együtt.

A Hatóerővel kapcsolatos feltételezések

 A Hatóerő akkor jön létre, amikor az emberek autoritásukat felelős módon gyakorolják.

 A Hatóerő befolyásolja az Autoritást és a Felelősséget. Az Autoritás, a Felelősség és a Hatóerő 
dinamikus áramlást alkotnak.

 A Hatóerőről alkotott szokásos elképzeléseink mindannyiunkat korlátoznak.

 Nyitottnak kell lennünk arra a gondolatra, hogy a hatóerő másképpen is meghatározható, és 
meghatározása akár újra és újra is megváltozhat.

 A gondolatok talán az emberi létezés legértékesebb csodái, megosztásuk (és cselekvésre 
fordításuk) igencsak nagy energiákat szabadíthat fel.

 A káosz- és a komplexitás-elmélet új gondolkodásmódot nyújt a világ és az univerzális hatások 
megértéséhez.

 A ‘Hatóerőt’ (egy dinamikus rendszer általános viselkedését) az attraktorok (attraktorok és 
különös attraktorok) száma és jellege határozza meg.
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A Hatóerő forrásainak rangsora

Előnyök Hátrányok

Kényszer

Igazságos büntetés

Szabályok betarttatása, szankciók alkalmazása

Stabilitás fenntartása

Bántó az embereknek

Együttérzés, megértés hiánya

Zsarnokivá válás

Kapcsolat

Nagyobb csoport részének érezheti magát

Személyes vonzerő alkalmazása

Tudja, mások hogyan segíthetnek Önnek

Pejoratív összehasonlítások alkalmazása

Egyesek rosszabbnak érezhetik magukat a többieknél

Egyoldalú előnyök manipulatív elérése

Szakértelem

Felismerések és tudás megosztása

Katalizátorok, szinergisztikus hatások létrehozása

Az én mélyebb megértése

Felsőbbrendűségi érzés, stréberkedés

Fenyegető lehet

Tudás megszerzése pusztán a tudásért

Információ

Egyedi kapcsolat létesítése emberek és tények között

Az emberek szükségleteinek megfelelő tények, adatok 
biztosítása

Az információkhoz való hozzáférés szükséges minimumra 
korlátozása

Félrevezetés

Az információ hatalmi játszmákhoz való felhasználása

Pozíció

A beosztások, törvények, szabályok emberek érdekében 
történő használata

Felelős cselekvés az adott pozícióból
Kölcsönös tisztelet kimutatása

Basáskodás

Rangkórság

Szereppel való kérkedés

Személyes vonzás

Mások segítése lehetőségeik valóra váltásában

Hitelesség megjelenítése

Jó cselekedetek

Mások érzelmeinek figyelmen kívül hagyása

Az érzések kizsákmányolása

Narcisztikus vagy más ego-központú tendenciák kiélése

Jutalom

Annak adása, amire az embereknek szüksége van

Negatív következmények megakadályozása

Logikus következmények építése

A jó dolgok visszatartása

Túl magas normák felállítása

Ellenfelek lejáratása, hízelgők dicsérete

Átalakítás

Közös megértés

Magasabb szintű közösség létrehozása

Mások sikerre segítése
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Az Ön ARPe eredmény-összefoglalása és fogalmi térképe 

AUTORITÁS FELELŐSSÉG

Tudás Bizalom

Bizalom  
      Ön

Mások

Cselekvés
      Ön

Mások

Megnyílás
      Ön

Mások

Kockázatvállalás
      Ön

Mások

Csoporthoz 
Tartozás

      Ön

Mások

                                       Integritás                                    Magatartás
                                          Szándék                               Együttműködés
                                       Képességek                         Eredmények    

HATÓERŐ
(Csoport Ön látja)
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Összefoglaló pontszámok
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A Hatóerőhöz vezető utak

Vizsgálja meg a pozícióját.

Kezdjen el azon gondolkodni, hogyan használhatná ki jobban a tehetségét.

Kihasználatlan
tehetség




