
© Future Systems Consulting 2011               AUTHORITY • RESPONSIBILITY • POWER • EXPANDING

Az Ön negyede

3. negyed — Az Alkalmazkodó

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 alsó negyedben (Alkalmazkodó) olyan 
személyek tartoznak, akik felelősséget magas 
szinten vállalnak, de autoritásukat figyelmen kívül
hagyják vagy tagadják. Nagyon jó képességű 
emberek ők, ám valamilyen okból kétségbe 
vonják saját képességeiket. Lehetséges, hogy 
másokban jobban megbíznak, mint önmagukban. 
A legjobb esetben kötelességtudóak, túlságosan 

megbíznak a többi emberben, lojálisak és szorgalmasak, de nem eléggé céltudatosak, együttműködőek 
és önérvényesítőek. A legrosszabb esetben úgy érzik, hogy helyzetük foglyai és egyáltalán nem tudják 
alakítani az élethelyzetüket.

A 3. negyedbe tartozókra számos feladat vár. Ezek közül a legelső, hogy meg kell erősíteniük az 
énképüket. Meg kell határozniuk, hogy kik ők, világosan meg kell fogalmazniuk értékeiket és ki kell 
fejezniük a hitelességüket. Ezután a kialakult képet össze kell vetni a valósággal. Az a helyes, ha 
énképünk igen közel áll ahhoz, amit mások gondolnak rólunk. A pontos énkép a teljes autoritás 
elérésének előfeltétele. Pontosan kell tudnunk, hogy kik vagyunk, és hogy mások milyennek látnak 
minket.

Ezután következhet az önértékelés vizsgálata. Egészséges mértékig kedveljük önmagunkat? Miután az 
énképünk már pontos, meg kell tanulnunk pozitívan értékelnünk az énünket. Az a helyes, ha kedveljük 
magunkat és bízunk a képességeinkben. A lojális szolga pozíciójából a szuverén résztvevő pozíciójába 
való átlépéshez önbizalom kell, továbbá az a tudat, hogy a közösség 1. negyedbe tartozó tagjai nem 
fenyegető összeesküvők, hanem közös munkára hívnak meg bennünket.

A vezetők ebbe a pozícióba eshetnek vissza, ha nem tudnak az egyes kérésekre nemet mondani, és 
végül túlterheli őket az a sok tevékenység, amelyek elvégzésére kötelezettséget vállaltak. A rengeteg 
elvállalt feladat következtében saját magukra nem jut elég energiájuk sem fizikailag, sem 
pszichológiailag. Előfordul, hogy kihagynak étkezéseket és/vagy kevesebbet alszanak.

A feladatokra való túlzott összpontosítás szellemi túlterheléshez vezethet. Az önmagunkról való 
gondoskodás a felelősség fontos eleme. Tudnunk kell, honnan kaphatunk támogatást, meg kell találnunk 
azokat a csoportokat vagy szervezeteket, amelyek segíthetnek, és fel kell mérnünk a kapcsolódó 
kockázatokat – ez mind az önmagunkról való gondoskodás része.

Más esetekben a vezetőt a saját maga által észlelt képességeinél magasabb beosztásba helyezik. Ezek 
a személyek minden esetben kisebbnek érzékelik az autoritásukat, mivel úgy vélik, hogy szakértelmük, 
tudásuk túl korlátozott ahhoz, hogy sikeresen elvégezzék feladataikat. Az új szakértelem, tudás 
megszerzése értékes időbe kerül. A 3. negyedbe tartozó vezetők megpróbálnak mindenre felkészülni, 
semmit sem akarnak a véletlenre bízni.
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Az Ön negyede (folytatás)

Lehetséges, hogy Ön kényelmetlenül érzi magát a 3. negyedben. Ha változtatni szeretne, a következőket 
ajánljuk:

 vizsgálja meg az énképét;
 növelje önértékelését;
 becsülje többre magát;
 fogalmazza meg értékeit, elveit meggyőződéseit;
 csökkentse a mások valamiféle glória-hatás alapján történő felmagasztalását (ez akár a 

bálványimádásig is terjedhet);
 növelje magabiztosságát, önbizalmát;
 tanuljon, váljon egy az Ön számára új terület szakértőjévé;
 törekedjen magasabb szakmai színvonalra, pozícióra;
 keressen olyan helyzeteket, ahol lehetősége van vezetni
 tegye fel magának a konkrét kérdést: “milyen vezető vagyok én?”;
 gondoskodjon a hitelességéről;
 magatartása legyen kongruens;
 faragjon le a perfekcionizmusából;
 lépjen mentori kapcsolatokba;
 merjen NAGYOT álmodni;
 ne kérjen mindenre engedélyt;
 építse fel a siker iránti vágyát.

Fejlődési útvonala először a magas szintű felelősségvállalás felé, majd az autoritás szintjének növelése 
felé vezet. Figyeljen az autoritás, a felelősség és a hatóerő összehangolására, így megtanulja értékelni 
dinamikus kölcsönhatásukat, és tovább erősíti átalakító képességét.


