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Az Ön negyede

1. negyed — Kreatív alakító

Az ARPe minden negyedének sajátos karaktere
van. Ha meghatározzuk, hogy hol állunk,
céltudatosan tehetünk annak érdekében, hogy 
növeljük autoritásunkat, kiterjesszük a 
felelősségünket és hogy növeljük a hatóerő 
létrehozására való képességünket.

A jobb felső negyed (Kreatív alakító) a leginkább 
kívánatos pozíció. Ide olyan személyek kerülnek, 
akik képessé tesznek másokat feladatuk 
elvégzésére, személyesen és a cég 
szempontjából is eredményesek, gondolataikat 
világosan fejezik ki, céltudatosak, határozottak, 
ugyanakkor türelmesek és megértőek. Az ilyen 

személyek hitelességet sugároznak, hitelességük alapja önismeretük és önmaguk elfogadása. Tudják, 
hogy autoritásuknak mi az alapja. Megbíznak önmagukban és a többi embert is megbízhatónak tartják. 
Felelősségteljesek, cselekedeteik összhangban vannak elveikkel, és valódi érdeklődést mutatnak mások 
iránt. Az 1. negyedbe tartozó vezetők Robert Greenleaf szóhasználatával élve “szolgálva vezetők”. 
Személyes nagyságukat alkotóerejük megosztása alapozza meg. Sokkal inkább jellemük, 
személyiségük, mint a szervezetben elfoglalt pozíciójuk miatt tisztelik őket.

A kreatív alakító vezetők önmagukat és a többi embert is új perspektívák keresésére ösztönzik. Életüket 
és munkájukat jelentőségteljessé teszik. Általában másokban is tudatosabbá teszik saját jövőképüket, 
feladatukat és értékeiket. A kreatív alakító vezetők tudják, hogy minden ember képességeit, lehetőségeit 
ápolni kell. Önmagukat és kollégáikat is arra motiválják, lépjenek túl saját érdekeiken és az egész 
érdekében cselekedjenek.

Az önmaguk és mások iránti erős bizalomra építő kreatív alakító vezetők túllépnek az elvárásokon, és 
másokat is arra ösztönöznek, hogy tegyenek többet annál, amit eredetileg megcéloztak, gyakran még 
annál is többet, mint amit eredetileg lehetségesnek tartottak. Komoly elvárásokat támasztanak és 
általában igen magas szinten teljesítenek. A kreatív alakító vezetők egyértelműen teljes autoritással 
járnak el, és felelősségük szintjét is egyre magasabbra emelik.

A kreatív alakító vezetők abban különböznek a többi jóakaratú embertől, hogy ők meg is cselekszik, 
amiben hisznek. Elébe mennek a lehetőségeknek. Tapasztalatból tudják, hogy vállalkozásaikban, 
kockázatvállalásukban hagyatkozhatnak fenntartó szellemiségükre. A 2. negyedbe tartozók szemében a 
kreatív alakító vezetők naivnak tűnhetnek. A hitelességet és a bizalmat néha hiányosságnak tekintik, 
mintha az ilyen vezető nem rendelkezne az uralkodó struktúrákhoz való alkalmazkodás képességével. Az 
1. negyedbe tartozó vezetők önbizalommal és céltudatosan cselekednek, ezért a 3. negyedbe tartozók 
számára nyomasztóak lehetnek. A 4. negyedbe tartozók közül pedig sokan irigylik a 4. negyedbe 
tartozókat.

Az 1. negyedbe tartozók számára természetes a személyes és a cég iránti felelősség vállalása; az első 
negyed a növekedés, a változás melegágya; itt keletkezik az átalakító hatóerő. Az 1. negyedbe tartozók 
felismerik, hogy mindenféle kapcsolat alapja és fenntartója a bizalom.
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Az Ön negyede (folytatás)

Az 1. negyed a kívánt állapot. Ön magas autoritást és felelősséget mutat. Tulajdonságait megfigyelheti és 
tovább tökéletesítheti azzal, hogy:

 fejleszti képességeit (autoritás);
 kiépíti határait (felelősség);
 valamely terület szakértőjévé válik (autoritás);
 megértéssel, együttérzéssel cselekszik (felelősség);
 még jobban megismeri saját egyedi jellegét (autoritás);
 elfogadja mások egyediségét is (felelősség);
 jobban odafigyel a belső realitására (autoritás);
 önbizalmát megosztja másokkal (felelősség);
 a jelenre fókuszál és megismeri a jelen pillanatot (autoritás);
 a védekezés helyett a felfedezést választja (felelősség);
 megismeri saját gyengeségeit (autoritás);
 tökéletesíti önmaga iránti bizalmát (autoritás);
 másoknak is segít önmaguk iránti bizalmuk megerősítésében (felelősség);
 tiszteli önmagát (autoritás);
 konkrét eredményeket ér el (felelősség);
 törekszik rá, hogy olyan vezetővé váljon, akiben megbíznak (autoritás és felelősség);
 keresi a lehetőséget, hogy szolgálva vezessen (autoritás és felelősség);
 tovább tanulmányozza a kreatív alakító vezetést.

Fejlődési útvonala az autoritás és a felelősségteljesség még magasabb szintjei felé vezet. Figyeljen az 
autoritás, a felelősség és a hatóerő összehangolására, így megtanulja értékelni dinamikus 
kölcsönhatásukat, és tovább erősíti átalakító képességét.


