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Az Ön negyede

4. negyed — A Tiltakozó Individualista

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 bal alsó negyedben (Tiltakozó Individualista) 
olyan személyeket találunk, akik alig, vagy 
egyáltalán nem rendelkeznek autoritással és 
minimális mértékben vállalnak felelősséget is. Az 
ebbe a kényelmetlen 4. negyedbe tartozó 
vezetők ritkán dobják a gyeplőt a lovak közé. 
Gyakoribb, hogy úgy érzik, el vannak vágva a 

vállalati realitástól (miközben lehet, hogy azt hiszik, olyan látnoki képességekkel és vezetői 
szakértelemmel rendelkeznek, amely minden probléma megoldására alkalmassá teszi őket). Emiatt 
gyakran elvesznek a részletekben és mindent és mindenkit a legapróbb dolgokban is irányítani akarnak. 
Lehet, hogy individualisták és úgy vélik, kívül vannak a vállalati kultúra fősodrán. Ennek következtében 
individualista attitűdjük idővel a “nincs vesztenivalóm” életérzésig fajul, amiből hamarosan szélsőséges 
javaslatok és szélsőséges magatartás következik. Amikor ez kiderül, ahelyett, hogy növelnék 
autoritásukat és felelősségüket, a 4. negyedbe tartozó egyének gyakran még bomlasztóbbak, 
reakciósabbak lesznek.

A vezetők néha a 4. negyedbe esnek vissza, ha áttekintik a rengeteg feladatot, amelyért felelősséget 
vállaltak, és elkezdik megkérdőjelezni, hogy képesek-e az összes elvárásnak megfelelni. A helyzetet 
tovább súlyosbítja, hogy ez után fenyegetőnek találják azokat, akik magasabb szintű autoritással 
rendelkeznek. Önlebecsülő énképük az egész autoritásukra és felelősségükre árnyékot vet.

Más esetekben a felettesek önkényeskedő magatartása általában kompetens személyeket is reakciós 
pozícióba, a 4. negyedre jellemző magatartás irányába mozdíthat el. Ha mások eléggé dominánsan és 
arrogánsan viselkednek velük, még egyébként jó képességű személyek is rájuk nem jellemző módon 
reagálnak. Lehet, hogy nem tudnak szabadulni alacsonyabb szintű funkciójuktól. Ezért a szokásos 
színvonaluktól jelentősen eltérő, annál jóval alacsonyabb színvonalon működnek. Idővel ez a kezdetben 
“nem jellemző” magatartás válik az adott személy szokásos magatartásává, és ekkor már többnyire a 4. 
negyedre jellemző módon cselekednek. És amikor ebbe az állapotba kerültek, nem nagyon látják, hogyan 
kerülhetnének ki belőle.

A 4. negyedben az a legjobb, hogy nagyon sok lehetőség van a fejlődésre. Elképzelhető olyan útvonal, 
ahol először az autoritáson dolgozunk, de olyan is, amely először a felelősség problémáját veszi célba. 
Általában a magasabb szintű elköteleződésre és a több felelősségvállalásra irányuló megközelítés a 
termékenyebb. Vigyázni kell azonban, hogy ez ne hozzon létre tartós szervilis attitűdöket vagy a 
csapdába esettség élményét.

Másodikként az énkép, az önértékelés, az énerő és a hitelesség (autoritás) növelése kerülhet sorra. 
Korábbi magatartásunk és választásaink vizsgálata segítséget nyújthat a felelősséget és az autoritást 
váltogatva erősítő megoldás megtalálásában. De a kellemetlen helyzet feloldásához mozdulni kell. A 
helyben maradás általában a helyzet további romlásához és egyre reakciósabb magatartáshoz vezet.
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Az Ön negyede (folytatás)

Elképzelhető, hogy nem igazán elégedett a 4. negyeddel. Ha ez így van, a következőket ajánljuk:

 keressen közös alapokat a többiekkel;
 értékelje a mások álláspontját és értékeit;
 növelje a kompetenciáját;
 fedezze fel önmagát, javítsa önértékelését;
 növelje az önbizalmát;
 önbizalmát gondosan felépített sikerekkel növelje;
 találja meg az energia pozitív, támogató forrását;
 értse meg saját szükségleteit és vágyait;
 készítse el saját célkitűzéseit, készítsen személyes tervet;
 azonosítsa az értékeit és hangolja össze őket önmagával
 értékelje a normákat/konvenciókat – elemezze, hogy milyen hasznot hoznak;
 erősítse meg a kapcsolatait a többi emberrel;
 alakítson ki új elköteleződéseket önmaga és mások iránt;
 mérje fel, milyen kockázatok kötődnek a bizalomra való hajlandóságához;
 keressen egy bizalmast és beszélje át vele a fontos dolgokat (érzéseket);
 ünnepelje meg minden egyes sikerét.

Fejlődési útvonala elején autoritását és felelősségvállalását egyaránt fejlesztenie kell. A folyamat során 
figyeljen az autoritás és a felelősség összehangolására. Kezdje el értékelni a hatóerőt, amelyet létrehoz, 
lelje örömét abban, ahogyan élete kényelmesebbé, kielégítőbbé válik, és gondolja át, hogy miért történik 
ez.


