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Ezt a könyvet Mark Cole-nak ajánlom, aki a cégeimet vezeti.
Senki sem szolgált engem nála jobban. 
Senki sem segített nekem nála jobban.

A jövõképemet világosan osztja meg másokkal.
A küldetésemet következetesen irányítja.

Az üzletemet pedig feddhetetlenül képviseli.
Szeret engem!
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Előszó a 2.0 kiadáshoz
 

Alig tudom elhinni, hogy már 25 év telt el azóta, hogy a Holnapra  
  vezetõ lehetsz eredeti kéziratát megírtam. Amikor nekikezd-

tem a négyszínû tollammal, azt gondoltam, megírom a vezetésrõl 
szóló könyvemet. Negyvenöt éves koromig egy fantasztikus vezetõi 
utazásban volt részem. Amikor szakmai pályafutásom lelkészként 
kezdetét vette 1969-ben Indiana falusias vidékén, nem a vezetés 
járt a fejemben. Csak keményen dolgoztam. Késõbb, a hetvenes 
évek elején döbbentem rá, amikor a második gyülekezetemet 
irányítottam, hogy minden a vezetésen múlik. Ekkor kezdtem el 
tudatosan fejleszteni magam, és jelöltem ki a vezetést, mint az 
egyik olyan területet, amiben fejlõdni szeretnék. Mialatt ebben 
a második gyülekezetben dolgoztam Ohióban, vezetést kezdtem 
tanítani másoknak. A nyolcvanas évek elején elvállaltam egy San 
Diegó-i közösség vezetését, ami egy idõ után Amerika tíz legbe-
folyásosabb gyülekezetévé nõtte ki magát. Ez idõ tájt írtam meg 
a Holnapra vezetõ lehetsz címû könyvemet. Ugyanebben az idõben 
kezdtek jönni hozzám az elõadói felkérések is. Elindítottam egy 
céget, ami segít a vezetõképzésben és a képzési anyagok terjesz-
tésében. A napirendem elvárásai és a vezetõképzés adta hazai és 
nemzetközi lehetõségek miatt aztán 1995-ben feladtam a gyü-
lekezetet. Azóta minden idõmet írással, elõadások tartásával és 
vezetõképzéssel töltöm.

De ha visszatérek arra az idõre, amikor arra készültem, hogy 
ennek a könyvnek az elsõ kiadását megírjam, a legnagyobb felfe-
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terjesztése). Most visszatekintve azt kérdezem magamtól: Hogy 
a csudába felejthettem ezeket ki az elsõ alkalommal? 

Ha olvastad az eredeti könyvemet, akkor nagyon örülni fogsz 
az összes olyan új anyagnak és gondolatnak, amit belefoglaltam 
ebbe a 2.0 kiadásba, megünnepelve a könyv 25 éves évfordulóját. 
Vezetésed optimalizálása érdekében nem tudnék ennél jobb aján-
lattal élni számodra. 

Ha pedig ez a könyv új Neked, akkor igazi élvezetben lesz ré-
szed, mert mindent megkapsz ahhoz, hogy jelentõs lépést tehess 
a vezetésben folytatott utazásod során. És ha mindent megteszel, 
amit a fejezetek végén található alkalmazás részben tanácsolok, 
el fogsz ámulni, milyen gyorsan és mekkorát fejlõdik majd a be-
folyásod, a hatékonyságod és a hatás, amit másokra gyakorolsz. 

Nos, induljunk neki. Lapozz egyet, és kezdj hozzá, hogy hol-
napra vezetõ lehess. 

dezésem jár a fejemben, amit a három szervezet vezetése folya-
mán tettem: a vezetés elsajátítható. Én is vezetõvé váltam. És 
legnagyobb vágyam az volt, hogy megoszthassam másokkal vezetõi 
utazásom, és megtanítsam, amit megtanultam, hogy õk is vezetõvé 
válhassanak. 

Azt gondoltam, 25 éves vezetõi tapasztalattal van mit megosz-
tanom, de ha most visszanézek, megdöbbent, hogy az azóta eltelt 
25 évben még mennyi mindent tanultam. Természetesen nem kel-
lene ezen meglepõdnöm, hiszen számtalan vezetésrõl szóló köny-
vet írtam azóta. De néha fel sem tûnik számunkra, milyen messzire 
mentünk, csak akkor, ha visszamegyünk, és megnézzük, honnan 
indultunk. Olyan, mint mikor 25 év elteltével a szülõházunkba 
térünk haza, ahol nevelkedtünk: sokkal kisebb annál, mint amire 
emlékszünk! 

El sem tudom mondani, mennyire izgatott vagyok, hogy meg-
osszam Veletek azokat a dolgokat, amiket az elsõ könyv megírása 
óta tanultam. Annyi mondanivalóm van, amit alig tudok magam-
ban tartani, vagy csupán 10 fejezetben összefoglalni. 

Ezt a könyvet jelentõsen átírtam. Ezért is hívom így: 2.0. Még 
mindig benne vannak azok az alapvetõ leckék, amik a jó vezetõvé 
váláshoz szükségesek. Még mindig ez az elsõ könyv, amit elolvasás-
ra ajánlok az embereknek, hogy elindulhassanak a vezetõvé válás 
útján. És még mindig ez az a könyv, amit vezetõknek ajánlok, hogy 
másokat a vezetés terén mentoráljanak. Sokat fáradoztam, hogy 
még tartalmasabbá tegyem és még konkrétabban a vezetõk igé-
nyeire fókuszáljam. Például, ahelyett hogy egy általános leckével 
szolgálnék a feddhetetlenség és a hozzáállás témakörében, ahogy 
az eredeti verzióban tettem, most sokkal konkrétabban megvizs-
gálom, hogy ezek a tulajdonságok hogyan járulhatnak hozzá, hogy 
valaki jobb vezetõvé váljon. 

Továbbá kivettem két olyan fejezetet, ami az emberek fejlesz-
tésére koncentrált (amit más könyveimben bõvebben kifejtek), 
és betettem két új témát, az emberek szolgálatát (ami egy vezetõ 
legfontosabb feladata) és a személyes fejlõdést (ami a vezetés ki-
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A vezetés meghatározása:
A befolyás

Mindenki beszél róla, de kevesen értik. A legtöbb ember vá-
gyik rá, hogy jó képességekkel bírjon e téren, de mégis ke-

vesen érik el. Legalább ötven különbözõ meghatározást és leírást 
gyûjtöttem én is össze erre vonatkozólag, a Google-keresés 760 
millió eredménnyel szolgál. Mirõl is beszélek? A vezetésrõl van szó. 

Amikor 1992-ben megírtam ennek a könyvnek az elsõ kiadását, 
az üzleti életben és más szervezetekben sikeressé válni akaró embe-
rek a menedzsmentre koncentráltak. Minden évben jött valami új 
hóbort a témában. Nagyon kevesen voltak, akik a vezetésre figyel-
tek volna. A vezetés egyszerûen nem volt a legtöbb ember radarján. 

Három diplomám is van, egy fõiskolai, egy egyetemi mesteri és 
egy doktori cím. Amikor 1993-ban megjelent a Holnapra vezetõ 
lehetsz, még egyetlen vezetéssel kapcsolatos kurzuson sem vettem 
részt. Miért? Mert azokon az egyetemeken, ahol tanulmányaimat 
végeztem, egyáltalán nem oktatták. 

Ma viszont a leadership, a vezetés igazán divatos szakkifejezés. 
Az iskolák és egyetemek is felkarolták. Ha szeretnéd, ma felsõfokú 
diplomára is szert tehetsz a témában, több mint száz egyetemen. 
Ma már az általam elvégzett mindhárom egyetem felkínál ilyen 
kurzusokat is. 

Miért is vált ilyen fontossá a vezetés? Mert felismerték, hogy 
ha valaki jó vezetõvé válik, az életeket változtat meg. Minden 
a vezetésen múlik. A világ jobb hellyé válik, amikor emberek 
jobb vezetõvé válnak. Ha jobb vezetõvé válsz, az mindent meg 

Köszönöm
Charlie Wetzelnek, aki az íróm

Stephanie Wetzelnek, aki az elsõ vázlatot szerkesztette
Carolyn Kokindának, aki a kézirataimat gépelte
Linda Eggersnek, aki a személyi asszisztensem
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A munkAtApAsztAlAtom AutomAtikusAn vezetõvé tesz

A vezetés olyan, mint az érettség. Nem fejlõdik automatikusan az 
életkorral együtt. Néha csak az életkor nõ egymagában. A szak-
mában eltöltött évek nem teremtik meg a vezetõi képességeket. 
A valóságban a tapasztalatok inkább jogosultságokat, mint vezetõi 
készségeket teremtenek. 

megvárom, Amíg kineveznek, hogy Attól kezdve jó 
vezetõvé válhAssAk

Ez a feltételezés volt a legfrusztrálóbb számomra mint vezetést ok-
tató számára. Amikor elkezdtem vezetési konferenciákat szervezni, 
az emberek azt mondták nekem: „Majd ha vezetõ leszek – értve 
ezalatt a kinevezésüket –, akkor talán eljövök az Ön szeminá-
riumaira.” Mi ezzel a probléma? Ahogy John Wooden, a legendás 
UCLA kosárlabdaedzõ fogalmazott: „Mikor a lehetõség beállít, 
már késõ elkezdeni felkészülni.” Ha már most elkezdesz ismer-
kedni a vezetéssel, az nemcsak a lehetõségeidet fogja növelni, 
hanem azt is biztosítani fogja, hogy élni tudsz velük, amikor elér-
keznek. 

Hogyan válj holnapra vezetővé? 

A konklúzió az, hogy ha eddig nem tettél volna semmit az irány-
ban, hogy vezetõvé válj, akkor ma elkezdheted. Ha pedig a vezetõi 
utazásod már korábban kezdetét vette, akkor jobb vezetõvé vál-
hatsz, mint amilyen ma vagy, ha tudatosan fejleszted magad.

Miben is áll ez a dolog? Ez a könyvem tárgya. Ez a tíz fejezet ma-
gában foglalja a leglényegesebb elemeit annak, amit úgy gondolok, 
hogy vezetõként fejlesztened kell magadban. A MaxwellLeader.
com-on hozzáférsz még további ingyenes anyagokhoz is. Itt ta-
lálható egy vezetõi értékelés is, amivel meghatározhatod, hogy 

tud változtatni számodra. Hozzájárul a hatékonyságodhoz, levon 
a gyengeségeidbõl, a rád esõ munkaterheket megosztja, megsok-
szorozza az általad kifejtett hatást. 

Miért nem válnak az emberek vezetővé? 

Bár egyre több ember ismeri fel a jó vezetés értékét, mégis kevesen 
dolgoznak azon, hogy jobb vezetõvé váljanak. Miért is történik 
mindez? A vezetési könyvek és tanfolyamok elterjedése ellené-
re sokan úgy gondolják, hogy nem nekik való a vezetés. Talán 
a következõ feltételezésekkel élnek:

nem vAgyok született vezetõ, ezért ez nekem nem megy

A vezetõk nem születnek. Pontosabban igen, hiszen én sem ta-
lálkoztam olyan vezetõvel, aki ne jött volna még világra (és nem 
is szeretnék). Valójában azt értem ez alatt, hogy a vezetés nem 
velünk született képesség. Természetesen igaz, hogy egyesek olyan 
tehetséggel vannak megáldva, ami segíti, hogy magasabb szintû 
vezetõvé válhassanak, de mindenkiben ott rejtõzik a képesség, 
hogy vezetõvé váljon. A vezetés képességére szert lehet tenni, és 
fejleszteni is lehet, csak dolgozni kell rajta. 

A titulusom és rAngidõs mivoltom AutomAtikusAn  
vezetõvé tesz

Azt gondolom ez a szüleim és a saját generációm gondolkodás-
módjára volt jellemzõ, de azért ma is elõfordul. Emberek azt hiszik, 
hogy a vezetõi pozíció jár nekik, pedig a vezetõvé válás valójában 
azon múlik, mennyire vágysz rá, és rendelkezel-e néhány alapvetõ 
eszközzel. Lehetsz rangidõs és lehet egy jó titulusod is, de ettõl 
még alkalmatlan lehetsz a vezetésre. Ugyanakkor nem kell hozzá 
se rang, sem életkor, hogy jó vezetõ lehess. 
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2. Mi van abban az esetben, ha az „illõ” titulust sosem kapod 
meg? Továbbra is vársz majd, hogy pozitív hatással lehess a világra? 

A célom ezzel a könyvvel, hogy megértessem veled, hogyan is 
mûködik a befolyás, hogy kiindulási pontként tudd használni, hogy 
megtanuld, hogyan is vezethetsz egyre hatékonyabban. Minden 
egyes készség elsajátításával egyre jobb vezetõvé válsz majd. 

A befolyással kapcsolatos felismerések 

Mielõtt belenézünk a részletekbe, hogyan is lehetünk hatással 
másokra, és hogyan fejleszthetjük magunkat e téren, szögezzünk 
le pár fontos meglátást. 

1. mindenki befolyásol vAlAkit

Tim Elmore barátom, a Fejlõdõ Vezetõk alapítója azt mondta, hogy 
szociológusok felmérései alapján még a társadalom leginkább befelé 
forduló tagjai is több mint 10 000 emberre vannak hatással életük 
során. Hát nem fantasztikus? Mindennap hatással vagy másokra. 
És ugyanígy más is hatást gyakorol a te személyedre. Ez azt jelenti, 
hogy a mindennapok során mindenki vezetõ és követõ is egyben.

A befolyásolás bármilyen élethelyzetben mûködésbe lép, ha em-
berek csoportjáról van szó. Hadd illusztráljam ezt. Vegyük például 
azt, hogy egy gyermek épp iskolába készül. Ebben a helyzetben 
valószínûleg az édesanyja van rá legnagyobb befolyással, õ hatá-
rozza meg, mit egyen és mit vegyen föl. Az iskolában, a társai és 
barátai között, lehet, hogy õ lesz a legnagyobb befolyással a többi-
ekre. Az órák alatt a tanár kerül domináns szerepbe. Amikor suli 
után a játszótérre megy játszani, a környék réme, a kötekedõ kisfiú 
lesz rá a legnagyobb hatással. És este a vacsoraasztalnál ismét anya 
vagy apa befolyása lesz meghatározó.

Külsõ megfigyelõként jól láthatod, hogy egy csoportban kié is 
a vezetõ szerep. Nem számít a rang és a pozíció. Csak figyeld, aho-

ma vezetõként hogyan is teljesítesz. Ajánlom, hogy töltsd ki még 
mielõtt továbbhaladnál. 

Most pedig kezdjük a tíz lecke legfontosabb koncepciójával, ami 
a befolyás, más néven hatásgyakorlás. Miután több mint ötven éven 
keresztül figyeltem mások vezetõi munkásságát és éveken keresztül 
fejlesztettem saját vezetõi képességeimet, erre a következtetésre 
jutottam: A vezetés befolyásolás. Ennyi. Se több, se kevesebb. Ked-
venc példabeszédem a vezetéssel kapcsolatban: „Aki azt gondol-
ja, hogy vezet, de senki sem követi, az csak sétál.” Ahhoz, hogy 
vezetõ lehess, követõidnek is lenni kell. James C. Georges a PAR 
Group megalapítója és vezérigazgatója pár éve egy interjúban így 
fogalmazott: „Mi a vezetés? Egy pillanatra eltekintve az e mögött 
meghúzódó erkölcsi dilemmáktól, csak egy meghatározás létezik: 
A vezetés annak a képessége, hogy szert tegyünk követõkre.”1

Bárki – legyen az akár beteg, akár egészséges –, aki szert tud 
tenni követõkre, az vezetõ. Ez azt jelenti, hogy Hitler is vezetõ 

volt. (Tudtad, hogy a Time magazin 
1938-ban az év emberévé választotta 
Hitlert, mert nagyobb befolyásra tu-
dott szert tenni, mint a világon bár-
ki?) Osama bin Laden vezetõ volt. 
A Názáreti Jézus is vezetõ volt. Jeanne 

D’Arc, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Martin Luther King 
Jr., John F. Kennedy, mind vezetõk voltak. Bár különbözött az ér-
tékrendjük, a képességeik, a céljaik, és mint emberek is jelentõsen 
különböztek egymástól, mindegyiküknek volt követõtábora. 
Mindegyikük befolyással bírt. 

A befolyás az igazi vezetés kezdete. Ha esetleg hibásan úgy 
határozod meg a vezetés fogalmát, hogy az nem más, mint an-
nak a képessége, hogy valaki betöltsön egy pozíciót – ahelyett, 
hogy a követõk vonzását értenéd vezetés alatt –, akkor a pozíciót, 
a titulust, a kinevezést fogod célul kitûzni. Ez a gondolkodás két 
problémát is felvet. 1. Mit teszel akkor, amikor a vezetõi pozíciót 
megszerezve frusztráltan rádöbbensz, hogy nincsenek követõid? 

A vezetés annak 
a képessége, hogy szert 

tegyünk követőkre.
James C. GeorGes 
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aki hetedikes koromban volt a tanárom, egy olyan hivatás magját 
ültette el bennem, amit a mai napig élek. Az édesanyám által 
hozott buborékizzók, amiket a karácsonyfára aggattunk, a mai 
napig minden évben eszembe juttatják a karácsonyt. A fõiskolai 
professzorom által küldött bátorító levél mindig arra késztetett, 
hogy ha kétségeim is támadnak, tovább tudjak menni az úton. 
Végtelen a listám. A tied is az. 

Mindennap rengeteg ember van ránk hatással. Néha aprósá-
gok keltenek bennünk mély benyomást. Ezek által formálódunk 
azokká, akik vagyunk, és néha mi formálunk másokat, akkor is, 
amikor nem gondoljuk. J. R. Miller oktató és szerzõ jól fogalmazta 
meg: „Néha pillanatnyi találkozások hatottak úgy az életünkre, 
hogy örök nyomot hagytak. Senki nem érti ezt a titokzatos fogal-
mat, amit befolyásnak hívunk… Mindannyian állandóan hatást 
gyakorolunk valakire, gyógyítunk, segítünk, örömet okozunk; vagy 
a szépség nyomait hagyjuk valakin, vagy sebeket ejtünk, mérge-
zünk, elcsúfítjuk mások életét.”2

3.  A legjobb befektetés A holnApodbA, hA már mA fejleszted

A befolyásod

Mi a legjobb befektetési lehetõség számodra? A tõzsde? Ingatlan? 
Továbbképzés? Mindegyik értékes. De szeretnék amellett érvel-
ni, hogy fektess be magadba, oly módon, hogy fejleszd a másokra 
gyakorolt hatásodat. Miért? Mert ha vágyad támad arra, hogy elérj 
valamit, könnyebb helyzetben leszel, ha mások szívesen segítenek 
neked. Leaders címû könyvükben Warren G. Bennis és Burt Nanus 
elmondása szerint: „Az igazság az, hogy a vezetésre rengeteg és 
mindenki számára könnyen elérhetõ lehetõség adódik.”3 Ez igaz 
az üzleti élet területén, az önkéntes szervezeteknél és a társadal-
mi csoportokon belül. Ha vállalkozó vagy, akkor exponenciálisan 
megszaporodnak ezek a lehetõségek. A kérdés az, készen állsz-e 
majd rájuk, ha beállítanak. Hogy a leginkább kihasználhasd õket, 
már ma fel kell készülnöd a vezetésre, és meg kell tanulnod, ho-

gyan az emberek összegyûlnek. Ahogy egy probléma megoldásán 
dolgoznak, vagy döntéshozatalra készülnek. Kinek a véleménye 
esik a legnagyobb súllyal latban? Kire figyelnek az emberek, ami-
kor a probléma megoldását keresik? Ki az, akinek a véleményére 
azonnal rábólintanak? Kinek hódolnak be, kit követnek? A kér-
désekre adott válaszokból azonnal kiderül, ki a vezetõ egy adott 
csapaton belül. 

Bár befolyással bírsz, vezetõként a képességeid kibontakoztatása 
a te felelõsséged. Ha fordítasz rá energiát, hogy fejleszd magad 
vezetõként, akkor egyre több emberre, és egyre jelentõsebb mó-
dokon lehetsz hatással. 

2.  nem mindig tudjuk, hogy kire és mennyire vAgyunk

hAtássAl

Az egyik leghatékonyabb módja, hogy megértsük a befolyás ere-
jét, ha olyan eseményeket idézünk fel, ahol valaki vagy maga az 
esemény hatással volt az életünkre. A jelentõs események nyomot 
hagynak emlékeinkben és életünkben. Például az 1930 elõtt szü-
letett embereknek határozott emléke van arról, mit is csináltak 
1941. december 7-én, amikor Pearl Harbort lebombázták, és pon-
tosan le tudják írni az érzelmeiket, és a körülményeket, amikor 
a híreket hallották. Kérdezz meg valakit, aki 1955 elõtt született, 
mit csinált 1963. november 22. elõtt, amikor a rádió bemondta, 
hogy Kennedy elnököt lelõtték. Az emberekbõl csak úgy ömleni 
fog a szó. Minden generáció emlékszik kora jelentõs eseményeire: 
mikor a Challenger ûrrepülõ felrobbant, szeptember 11. tragédiája, 
és a lista csak folytatódik. Melyik esemény az, ami számodra ilyen 
jelentõséggel bírt? Milyen hatással van ez a mai napig a gondol-
kodásodra és a tetteidre? 

Most gondolj azokra az emberekre, akik jelentõs hatással voltak 
az életedre, vagy olyan apróbb dolgokra, amik sokat jelentettek 
neked. Nekem egy fiatalkorombeli tábori élményem jut eszembe, 
ami meghatározta, milyen pályát válasszak. Glen Leatherwood, 
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nagyra becsült vezetõket. Arra jöttem rá, hogy öt állomás van 
a befolyás fejlõdésében. Ezt az öt fokozatot nevezem a vezetés 
öt szintjének. Ez egy olyan befolyásolást leíró modell, amin ke-
resztül könnyen érhetõvé válik a vezetés dinamikája, és egyfajta 
térképként is funkcionál, amit felhasználhatsz arra, hogy fejleszd 
a másokra gyakorolt hatásod. Már több mint 30 éve használom 
ezt a modellt, remélem a te számodra is legalább olyan hasznos 
lesz, mint másoknak. 

gyan befolyásolhatsz embereket, és használhatod ezt a képességed 
arra, hogy pozitív változást érhess el.

Robert Dilenschneider, a Dilenschneider Csoport alapítója, 
a Hill és Knowlton Strategies PR-cég korábbi vezérigazgatója, éve-
ken keresztül az ország egyik vezetõ kapcsolatokban utazó személye 
is volt, aki befolyással bíró személyekkel dolgozott. A Power and 
Influence címû könyvében megosztja velünk a hatalmi háromszög 
koncepcióját, ami hatékonyabbá teheti a vezetõket. Ezek a kom-
munikáció, az elismerés és a befolyás. Azt mondja: „Ha hatékonyan 
kommunikálsz azzal a hallgatósággal, akire hatást szeretnél gyako-
rolni, õk ezt el fogják ismerni, ami azt jelenti, hogy az emberek úgy 
gondolják majd, hogy a helyes dolgokat teszed és helyesen is teszed 
ezeket. Ahogy egyre jobban elismernek, a befolyásod is növekszik. 
Hozzáértõ, hatékony és tiszteletre méltó embernek tartanak majd 
– ez hatalmat jelent. A hatalom abból jön, hogy ügyelünk a kom-
munikáció, az elismerés és a befolyás háromszögére.”4

Fiatal vezetõként én is ezt az utat követtem a jobb vezetés felé, 
mert a kommunikáció egyik adottságom. Ahogyan egyre jobb 
kommunikátorrá váltam, elismerésben volt részem. Nem sokkal 
késõbb felkértek arra, hogy a vezetésrõl tartsak elõadást. Érez-
tem, hogy a vezetés azért összetettebb, mint a hatalmi háromszög, 
a kommunikáció, elismerés és befolyás. Gondolkozni kezdtem, 
hogyan fejleszthetek ki egy-egy vezetési modellt, amin keresztül 
be lehet mutatni, hogyan is mûködik a befolyás, és legfõképp azt, 
hogyan lehetünk befolyással másokra a saját életünkben. Tud-
tam, hogy ha embereknek meg tudnám tanítani, hogyan legyenek 
hatással másokra, az pozitív hatást fejtene ki a környezetükben, 
bárhol is éljenek. 

A vezetés öt szintje

Elkezdtem gondosabban tanulmányozni a befolyást, és a saját 
tapasztalatomra támaszkodtam, valamint megfigyeltem általam 

ábra, angol könyv 8. oldal

A vezetés 5 szintje: 
1. Pozíció - Jogok - Az emberek azért követnek, mert

követniük kell.
2. Engedély - Kapcsolatok - Az emberek azért követnek,

mert követni akarnak.
3. Termelés - Eredmények - Az emberek azért követnek,

amit a szervezetért tettél.
4. Az emberek fejlesztése - Reprodukció- Az emberek

azért követnek, amit személyesen értük tettél.
5. Csúcs - Tisztelet - Az emberek azért követnek, aki vagy

és amit képviselsz.




