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Ezt a könyvet Ed Bastiannak ajánlom.

Amikor megismertelek, láttam, hogy egyike vagy a legnagyobb for-
mátumú vezetőknek. A Fortune üzleti magazin a világ legnagyobb 
vezetői egyikének nevezett. Mint a Delta Air Lines vezérigazgatója 
a világ egyik legcsodálatraméltóbb vállalatát vezeted. Több mint 
egy évtizeden keresztül figyeltem, ahogy feddhetetlenül, tisztelettel 
és kitartóan vezetsz szolgáló szívvel, a különlegesen nagy globális 
változások kellős közepette. Nem ismerek olyan embert, aki nálad 
jobb a vezetői szemléletváltásban. Köszönöm a barátságod, és azt, 
amilyen vezetői példát állítasz a világnak.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnék köszönetet mondani Charlie Wetzelnek és a csapat többi 
tagjának, akik segítettek a könyv megformálásában és kiadásában, 
valamint azoknak az embereknek a szervezeteimben, akik támo-
gattak. Mindannyian hihetetlen értéket adtok nekem, ami lehetővé 
teszi, hogy én is értéket szolgáltassak mások felé. Mi, együtt válto-
zást hozunk a világba!
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1. FEJEZET

MIÉRT SZÜKSÉGES A VEZETŐI 
SZEMLÉLETVÁLTÁS

Változz, vagy pusztulj.
Thomas Edgley

A vezetői szemléletváltások (leadershifts) témájában már jó ideje  
  szerettem volna könyvet írni, mert rengeteg változás történt, 

amióta tanulmányozom és gyakorlom a vezetést. 1970-ben, amikor 
még pályakezdő voltam, kevés vezetésről szóló könyv volt a piacon. 
Annak idején a menedzsment uralta a világot, és Peter Drucker 
volt a király. Az 1980-as évek vége felé indultak be a változások, és 
néhányan vezetésről szóló könyveket kezdtek írni. Az emberek iz-
gatottan vették kezükbe, és olvasták őket. Miért? Mert érezték, hogy 
az élet gyorsabban halad előre. A változás kezdett mindennapossá 
válni, és érezték, hogy szükségük van egy sikeres módszerre, ami-
vel eligazodhatnak a világ bonyolult útvesztőiben, amelyek egyre 
nagyobb kihívásokat jelentettek számukra.

Az embereknek meg kell tanulniuk a vezetést, hogy sikeresek 
lehessenek. A menedzsment alapelvei, amiket éveken át oktattak, 
a stabil ismert tényezőkre alapultak. Ahogy Eric J. McNulty, a Na-
tional Preparedness Leadership Initiative kutatási igazgatója meg-
fogalmazta: 
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A menedzsment rendszerek és folyamatok alapvetően lineárisak. 
Azt feltételezik, hogy hasonló bemenet esetén hasonló kime-
netet kapunk. Sok esetben ez a helyzet. A vezetés ennél árnyal-
tabb szemléletet igényel, mert itt emberekről van szó: fontos 
mi motiválja őket, mi érdekli őket, mennyire tudjuk bevonni 
őket. A mechanikus rendszerek lehetnek lineárisak, de abban 
a pillanatban, amikor az emberi tényező megjelenik, a rendszer 
egyszerre bonyolulttá és alkalmazkodóvá is válik.1

Amíg a menedzsment biztosra vette a stabilitást, a vezetés olyan 
alapelvekkel szolgál, amelyek ismeretlen folyamatok esetén is mű-
ködnek. A nyolcvanas években az emberek keresték azokat, akik 
vezetni tudnák őket, és a szervezet vezetőinek maguknak kellett 
vezetővé válniuk. Ahogy elkezdték alkalmazni a vezetés alapelveit 
az életükben, növekedésnek is indultak. Ezért az elmúlt harminc 
évben a vezetés vette át a világ feletti irányítást.

A GYORS MA MÁR GYORSABB, 
AZ ELŐRETEKINTÉS PEDIG EGYRE RÖVIDEBB

A nyolcvanas években tapasztalt gyorsaság a mai normákhoz mér-
ten lassúnak tűnik. Az élet ma sokkal gyorsabban zajlik. Lassan őrült 
gyors ütemben kell megbirkózni a változással és a bizonytalansággal. 

Több éven keresztül az egyik szervezetem, a John Maxwell Team 
arra kért, hogy készítsek rövid videókat, amelyeket Minute with 
Maxwellnek (Egy perc Maxwell-lel) neveznek, és naponta posz-
tolnak majd. A csapat beültetett egy kamera elé, feldobtak nekem 
egy szót vagy egy kifejezést, és arra kértek, ejtsek meg egy gyors, 
egy-két perces tanítást a szó kapcsán. Ezt nagyon élvezem, mert úgy 
érzem, online is napi szinten mentorálom az embereket. Nemrég 
az egyik ilyen alkalommal az előretekerés szót adták, nekem pedig 
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azonnal két másik szó ugrott be, gyorsabban és rövidebben. Elmon-
dom, hogyan is értem. 

A jövő gyorsabban közelít felénk, mint valaha. Ez a folyamat 
nem fog lelassulni. Ki az, aki úgy gondolja, hogy lassulni fog a hol-
nap a mához képest? A technológia, a közösségi média és a változás 
üteme erre nem ad lehetőséget. Az előrejutáshoz nekünk is gyorsab-
ban kell mozognunk. Vezetőként pedig továbbra is mások előtt kell 
haladnunk, többet kell látnunk a többieknél, és korábban kell meg-
látnunk dolgokat a többieknél. A változás üteme miatt rugalmasnak 
is kell lennünk. Emlékszel a régi Mother Goose mondókára? 

Fürge és gyors légy Jancsi barátom, 
hirtelen pattanj át a korláton!

Minél fürgébbek, alkalmazkodóbbak és rugalmasabbak vagyunk, 
annál gyorsabban tudunk előrejutni és változni. 

Az atlétikai versenyeken tradicionálisan az első három ver-
senyzőt ismerték el, ők kaptak díjat. Ma a sport világán kívül csak 
a győztes kap elismerést és díjat. Ma, ahogy mondják, másodiknak 
lenni annyit tesz, hogy te vagy a vesztesek között az első. Ezért olyan 
fontos a mozgékonyság és a sebesség. 

Pár évvel ezelőtt a New York Timesban láttam egy cikket a gepár-
dokról. Ezek az állatok nagyon sokat tudnak tanítani számunkra 
a mozgékonyság fontosságáról a siker szempontjából. 

Mindenki, aki látott már gepárdot, ahogy leteríti az antilopot, 
tudja, hogy lenyűgözően gyorsak ezek a nagymacskák. De nem 
a sebesség a titka bámulatosan sikeres vadásztehetségüknek: egy 
nemrég folytatott tanulmány szerint a gepárdnak az antiloppal 
szemben nem a sebesség ad ilyen jó esélyt, hanem a mozgékony-
ság. Az, hogy milyen ügyesen tud oldalirányban haladni, irányt 
változtatni és lelassítani. 
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A gepárd óránként 93 kilométeres végsebességre tud felgyor-
sulni, ám átlagsebessége mindössze 53 km/h. A kutatók felfe-
dezték, hogy a napi össztávra vetítve a végsebességgel teljesített 
távok elenyésző részt tesznek csak ki.

A gepárd egy lépes alatt akár 15 km/h-s fékezést is végre tud 
hajtani, ez pedig kifejezetten a vadászat esetén fontos, nem pedig 
abban az esetben, ha sebességcsúcsokat szeretnénk megdönteni 
a sztrádán. A kutatók megfigyelték azt is, hogy a gepárd sokszor 
a kanyarvétel előtt már lassít, ezzel szűkebb ívben tudja azt be-
venni, ami óriási előnyt biztosít számára igen fürge áldozataival 
szemben.2

Az előretekintés távolsága is rövidebb. Fiatal vezetőként azt tanul-
tam, hogy a szervezetem hatékony működtetéséhez szükség van 
tízéves hosszú távú tervekre, ötéves középtávú tervekre és kétéves 
rövid távú tervekre. Ma ez abszurdnak tűnik. Ma a hosszú távú 
tervek időtartama két év. A technológia és az innováció gyorsasága 
miatt minden sokkal rövidebb idő alatt halad előre. Vezetőként 
nem vonszolhatjuk magunkat, nincs időnk túl hosszan kiértékelni 
dolgokat. Változnunk kell, újraértékelni a helyzetet, és újra változni. 
Folyamatosan változnunk kell. 

Hogyan tud egy vezető ilyen környezetben is többet nyújtani 
annál, minthogy csak kitart és túlél helyzeteket? A kulcs, hogy fo-
lyamatos vezetői szemléletváltásokat* hajtson végre. Mi a vezetői 
szemléletváltás? Képesség és hajlandóság, hogy vezetőként oly mó-
don változtassunk, ami fokozza és erősíti a szervezet fejlődését és 
a személyiségfejlődést is.

* Angolul leadershift – az eredeti nyelvben nem létező kifejezés, a szerző szó-
alkotása, ami a leadership és a shift (vezetés és váltás) szavak összevonásából
származik – a Ford.
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Bruna Martinuzzi szerző és oktató egy Economist Intelligence 
Unit nevű szervezet tanulmányából idézett. A következő évek során 
a legfontosabb három vezetői kvalitás a következő lesz: „A csapat 
motiválásának képessége (35%), a más kultúrákkal való sikeres 
együttműködés képessége (34%) és a változások bevezetésének 
képessége (32%).” Mindhárom minőséghez komoly alkalmaz-
kodóképességre van szükség. Martinuzzi erre a következő kínai 
példabeszédet idézi, miszerint egy bölcs úgy alkalmazkodik a kö-
rülményekhez, mint a víz a kancsó alakjához. Nem volt még a világ-
történelemben olyan korszak, ahol az alkalmazkodóképesség ilyen 
fontos szerepet játszott volna, mint ma. „Az alkalmazkodóképesség 
– a képesség arra, hogy változzunk vagy változtassunk, hogy az
új körülményekhez illeszkedjünk – kritikus egy vezető számára.”3

A Right Management által lefolytatott tanulmány, amit a The 
Flux Reportban tettek közzé, világossá tette, hogy az alkalmaz-
kodóképesség iránti igény egyre nő. Azt állapították meg, hogy 
a munkahelyi felvétel 91%-ban fog azon múlni, hogy az illető mi-
lyen könnyen tud alkalmazkodni, és megbirkózni a változással és 
a bizonytalansággal.4

A vezetői szemléletváltás (leadershift) 
képesség és hajlandóság, hogy vezetőként 
oly módon változtassunk, ami fokozza  
és erősíti a szervezet fejlődését  
és a személyiségfejlődést is.

A jó vezetők alkalmazkodnak. Irányt váltanak. Nem maradnak álló 
helyzetben, mert tudják, hogy a világ is változik körülöttük. Ez 
mindig igaz volt, de talán nem volt ennyire szembeötlő, mint ma, és 
ugyanígy a változásra való képesség sem volt még soha ilyen fontos. 
Mikor azt mondom, hogy a jó vezetők alkalmazkodnak, nem a kon-
formitást értem ez alatt. Ahogy Dave Martin sikercoach kiemelte: 
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Egyértelmű a különbség a konformitás és az alkalmazkodó-
képesség között. A „nagyok”, úgy tűnik, ösztönösen értik ezt 
a különbséget, és erősítik magukban a változó környezethez 
való gyors és bátor alkalmazkodás képességét. A konformitás 
a beleolvadás negatív tulajdonsága, ami átlagossá tesz, amikor 
valaki nem mer kiállni magáért, vagy nem meri kihasználni 
az egyediségében rejlő lehetőségeket. Az adaptivitás az a po-
zitív minőség, amikor érzékeljük a szélirány megváltozását és 
proaktívan igazodunk hozzá, hogy előnyre tegyünk szert. Míg 
a konformitás egy olyasfajta gyengeség, amit a visszautasítástól 
való félelem táplál, az alkalmazkodóképesség egy erősség, ami 
magabiztosságunkon alapszik, és azon, hogy bízunk saját dön-
téseinkben és képességeinkben.5

A bizonytalansággal szemben a konformisták biztos helyre húzód-
nak, hogy megvédjék magukat. Az alkalmazkodó vezetők pedig, 
akik változtatnak a szemléletükön, szembehelyezkednek a bizony-
talansággal, és nyílt sisakkal küzdenek meg vele. Szeretem, amit  
Peter Karofsky, a Northeastern University Center for Family Busi-
ness volt vezetője erről megfogalmazott, annak ellenére, hogy ő 
nem a bizonytalanság, hanem a homályosság szót használta:

A homályosság lehet, hogy álmatlan éjszakákat okoz majd az 
embereknek, de az olyan ember, aki kifejezetten egyszerű kar-
riert szeretne befutni, ne akarjon vezetővé válni.

A vezetőknek vannak követőik, másképp nem lehetnének 
vezetők. A követőknek iránymutatásra van szükségük. Az irány-
mutatáshoz döntéseket kell hozni. A döntéshozatalhoz fel kell 
mérni a különféle lehetőségeket. Ehhez pedig meg kell birkózni 
a bizonytalansággal.6
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Ha sikeres vezetővé szeretnél válni, meg kell tanulnod kényelmesen 
kezelni a bizonytalanságot, és folyamatosan változtatni. Rugalmas-
nak kell lenned, és úgy kell a bizonytalansággal megküzdened, hogy 
közben fókuszban maradj. Azok a vezetők, akik folyamatosan vál-
toznak, a vízhez hasonlóan viselkednek. Egyfajta képlékenységgel 
rendelkeznek. Amikor a víz nem talál utat magának, akkor utat tör 
magának. Először még alkalmazkodik a környezetéhez. Először 
a környezet diktálja a változást. De a mozgó víztömegnek ereje van. 
Először körbefolyja a tárgyat, aztán mozgatni kezdi. Idővel a szi-
lárd köveket is elpusztítja. Egy látszólag egyszerű váltás hatalmas 
különbséget eredményezhet. Egyszerűnek és nyilvánvalónak tűnik, 
de nem jelentéktelen. 

Az igazság az, hogy minden olyan dolog, ami vezetőként előrevisz 
téged, szükségessé teszi, hogy szemléletet válts: változtass a gondolko-
dásodon, a tetteiden és a vezetéseden. Ha hatékony vezető szeretnél 
lenni, folyamatosan változtatnod kell a szemléleteden. Nem ma-
radhatsz ugyanaz az ember, nem gondolkodhatsz ugyanúgy, nem 
cselekedhetsz ugyanúgy és reménykedhetsz a sikerben egy olyan 
világban, ami folyamatosan változik.

Nem maradhatsz ugyanaz az ember,  
nem gondolkodhatsz ugyanúgy,  
nem cselekedhetsz ugyanúgy  
és reménykedhetsz a sikerben egy olyan 
világban, ami folyamatosan változik. 

Ahogy Malcolm Gladwell fogalmazott: „Mint emberi lénynek, a te 
felelősséged, hogy ahány területen csak lehetséges, folyamatosan 
frissen tartsd a tudásod. Ha rendszeresen nem kerülsz ellentmon-
dásba saját magaddal, akkor valószínűleg nem gondolkozol eleget.”7 
Vezetőként érdemes felismernünk, hogy komoly értéke van a „szel-
lemi fogselyem” alkalmazásának. Ahogy a fogselyem napi szintű 
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több válasszal szolgálnál? Hajlandó vagy jobb hallgatóvá és jobb 
megfigyelővé válni? 

Hajlandó vagy többet támaszkodni a kreativitásodra és a meg-
érzéseidre? A vezetői szemléletváltás szükségessé teszi majd, hogy 
értékekre, alapelvekre és stratégiákra támaszkodj, de ezenfelül tá-
maszkodnod kell még az innovációra, a választási lehetőségek felku-
tatására és ki kell aknáznod a találékonyságodban rejlő erőt. Pár do-
logtól meg kell válnod, és el kell kötelezd magad a fejlődésed mellett.

A vezetői szemléletváltás nem könnyű, különösen az első alka-
lommal. Gyakran kell olyan dolgokat magad mögött hagynod, ami 
remekül működött, hogy véghezvihess olyanokat, amiket még egy-
általán nem próbáltál. Meg kell küzdened a stabilitás adta bizton-
ságérzet és az alkalmazkodóképesség által kinyíló lehetőségek közti 
feszültséggel. Ez felkészít majd arra, hogy jobbá válhass, és először 
belül, új módon szemlélj dolgokat, hogy aztán új emberré fejlődhess. 
A fejlődés iránti vágy folyamatos tanulásra sarkall majd. De itt a jó 
hír: ha elsajátítod a szemléletváltás képességét, jobb vezetővé válsz.

Meg kell küzdened a stabilitás adta 
biztonságérzet és az alkalmazkodóképesség 
által kinyíló lehetőségek közti feszültséggel.

HOGYAN VÁLTOZTASS? 

Amennyiben a korábban feltett kérdéseimre igennel feleltél – vagy 
hajlandó vagy elindulni abba az irányba, hogy képes legyél majd 
egyszer igennel felelni –, akkor kész vagy arra, hogy előre haladó 
lépéseket tegyél és vezetői szemléletváltásba kezdj. 

Ahogyan haladunk majd előre ebben a könyvben, 11 fontos  
vezetői szemléletváltáson viszlek majd keresztül, amit én a veze-
tői pályafutásom alatt megtettem. De előtte még szeretnék neked 

alkalmazását javasolják a fogorvosok, ami támogatja, hogy fogaink 
épségét megőrizzük, ugyanígy a szellemi fogselyem alkalmazása 
segíti a vezetési képességünk egészségének megőrzését. 

Húszas éveimben komoly inspirációval bírtak számomra Phillips 
Brooks 19. századi prédikátor szavai, aki a híres „O Little Town of 
Bethlehem” című himnuszt írta:

Szomorú az a nap minden ember életében, mikor egy ponton 
teljesen megelégszik az életével, a gondolataival és a tetteivel. 
Szomorú az a nap, mikor már nem dörömböl tovább a lelke ka-
puin, mikor nem küzd már azért, hogy alkosson valami nála 
nagyobbat, mikor nem küzd tovább azért, hogy megalkossa azt, 
amire lelke mélyén tudja, hogy teremtetett.8

Emlékezetembe véstem ezeket a szavakat és azóta is sokszor elő-
vettem, hogy továbblendítsenek, továbbfejlődhessek, és nagyobb 
eredményeket érhessek el.

A vezetői szemléletváltások abba az irányba mozdítanak, hogy 
ne engedjünk a szellemi megkövülés természetes kísértésének. Arra 
sarkallnak, hogy váljunk innovatívvá, kilépjünk a komfortzónánk-
ból, megkérdőjelezzük az általánosan elfogadott bölcsességeket és 
örömmel fogadjuk be a változást. Minden vezetői szemléletváltás-
ban megvan a lehetőség, hogy jobb vezetővé válj általa. 

KÉSZ VAGY ARRA, HOGY VEZETŐKÉNT 
VÁLTOZTASS? 

Mielőtt a vezetői szemléletváltás gyakorlati oldaláról beszélnék, 
szeretném ezt gondolatilag is megalapozni azzal, hogy leírom, mi-
lyen gondolkozásmód szükségeltetik hozzá. Mennyire vagy nyitott 
a változásra? Hajlandó vagy több kérdést feltenni, ahelyett hogy 
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több válasszal szolgálnál? Hajlandó vagy jobb hallgatóvá és jobb 
megfigyelővé válni? 

Hajlandó vagy többet támaszkodni a kreativitásodra és a meg-
érzéseidre? A vezetői szemléletváltás szükségessé teszi majd, hogy 
értékekre, alapelvekre és stratégiákra támaszkodj, de ezenfelül tá-
maszkodnod kell még az innovációra, a választási lehetőségek felku-
tatására és ki kell aknáznod a találékonyságodban rejlő erőt. Pár do-
logtól meg kell válnod, és el kell kötelezd magad a fejlődésed mellett.

A vezetői szemléletváltás nem könnyű, különösen az első alka-
lommal. Gyakran kell olyan dolgokat magad mögött hagynod, ami 
remekül működött, hogy véghezvihess olyanokat, amiket még egy-
általán nem próbáltál. Meg kell küzdened a stabilitás adta bizton-
ságérzet és az alkalmazkodóképesség által kinyíló lehetőségek közti 
feszültséggel. Ez felkészít majd arra, hogy jobbá válhass, és először 
belül, új módon szemlélj dolgokat, hogy aztán új emberré fejlődhess. 
A fejlődés iránti vágy folyamatos tanulásra sarkall majd. De itt a jó 
hír: ha elsajátítod a szemléletváltás képességét, jobb vezetővé válsz.

Meg kell küzdened a stabilitás adta 
biztonságérzet és az alkalmazkodóképesség 
által kinyíló lehetőségek közti feszültséggel.

HOGYAN VÁLTOZTASS? 

Amennyiben a korábban feltett kérdéseimre igennel feleltél – vagy 
hajlandó vagy elindulni abba az irányba, hogy képes legyél majd 
egyszer igennel felelni –, akkor kész vagy arra, hogy előre haladó 
lépéseket tegyél és vezetői szemléletváltásba kezdj. 

Ahogyan haladunk majd előre ebben a könyvben, 11 fontos  
vezetői szemléletváltáson viszlek majd keresztül, amit én a veze-
tői pályafutásom alatt megtettem. De előtte még szeretnék neked 
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7 olyan dolgot megtanítani, ami szükséges ahhoz, hogy ezeket a ve-
zetői szemléletváltásokat sikeresen véghezvidd majd. Tedd őket 
napi gyakorlattá, így kellő rugalmassággal és magabiztossággal állsz 
majd készen bármiféle változtatásra a jövőben. 

1.  Folyamatosan tanulj, felejts tudatosan
és képezd újra magad

Már említést tettem arról, milyen hihetetlen gyors ütemben vál-
tozik a világunk. Nemrég olvastam egy cikket, amelyet a World 
Economic Forum jelentetett meg, ami szintén erre világít rá: 

A Harvard Business Review „Mind the (Skills) Gap” című cikkét 
idézte: „A tanított anyag, már azelőtt elavulttá válhat, mielőtt 
a diákhitelt visszafizetik.” Ez annyit tesz, hogy egy alapszintű fel-
sőfokú diploma, ami korábban egy egész pályafutást megalapozó 
tudást adott, ma a piacon nagyjából ötéves élettartammal bír. 

A drámai változások hatását a létező készségek szempont-
jából tanulmányozva a World Economic Forum egy 2017-es 
írásában a következőket prognosztizálta: „2020-ra a legtöbb 
betöltendő állásban egyharmadrészt olyan készségeket várnak 
majd el, amiket ma még nem tartunk kritikusnak.” Vagy a lynda.
com szerzője, Mark Niemann-Ross szenvtelenül kijelenti: „Négy 
éven belül a szakmád 30 százalékát újra kell tanulnod.”9

Hogyan képesek a vezetők ilyen környezetben is gyarapodni? Úgy, 
ha képesek tanulni, tudatosan felejteni, és újra tanulni. Ez a folya-
mat elengedhetetlen a vezetői szemléletváltások szempontjából. 
Mindennap meg kell ragadnunk a változást. Hajlandónak kell len-
nünk elengedni azt, ami tegnap még jól működött, és megtanulni 
az új módját annak, hogy hogyan szemléljük és tesszük a dolgokat, 
és hogyan vezetünk. Nem lehetünk szerelmesek egy adott módszer-
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tanba vagy technológiába. Folyamatosan kell tanulnunk és változ-
nunk, különben vezetőként elvesztünk. 

2.. rtékeld a tegnapot, de élj a mában

Babe Ruth, a baseball-legenda egyszer állítólag ezt mondta: „A teg-
napi hazafutással nem nyerheted meg a mai mérkőzést.” Zseniá-
lis gondolat. Jó emlékeztető, hogy a mára koncentráljunk. Amit 
a múltban tettünk, jól mutat az önéletrajzban, de ma nem fog győ-
zelemre vinni minket. 

Éveken keresztül volt egy tábla az irodámban a következő fel-
irattal: „A tegnap véget ért előző éjjel.” Azért tettem ki, hogy emlé-
keztessen, bármi jót is tettem tegnap, az nem fogja garantálni, hogy 
ma is jó napom lesz, és a tegnap történt rossz dolgok sem kell hogy 
hatással legyenek arra, hogy ma rossz napom legyen. A mai nap 
önállósággal bír. Ha egy remek napot szeretnék, akkor azt kell ten-
nem, amire most szükség van. Lehetek hálás, sőt hálás kell legyek 
a tegnapért, de a mai napra kell koncentrálnom. 

Fiatal író koromban egy sikeres szerző mentorált. Világéletem-
ben adósa leszek azért, amit tőle kaptam. Egyik este vacsora közben 
megosztottam vele, hogy épp egy könyvön dolgozom. Megkérdezte, 
miről szól, és aztán feltette a kérdést: 

– John, ez lesz az eddigi legjobb könyved?
– Pontosan! – feleltem.
– Akkor jó. Az ember mindig annyira jó csak, amennyire az

utolsó könyve. Ha az olvasóidat kiábrándítod, akkor mindig meg-
kérdik majd maguktól, vajon érdemes-e megvennem a következő 
könyvét. 

Sohasem felejtem el ezt a tanácsot. Nagyon sok könyvet írtam 
és adtam el azóta, de nem építhetek a múltbeli reputációmra. Az 
emberek lehet, hogy elismerik azt, amit a múltban tettél, de azért 
tisztelnek, amit ma teszel. Én értékelem a tegnapot, de a mában élek.
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3.  Támaszkodj a sebességre, de használd ki az
időzítésben rejlő növekedési lehetőségeket

Ma már nem igazán lehet arról dönteni, hogy vajon gyorsan sze-
retnénk-e végrehajtani a dolgokat, ha sikeresek akarunk lenni. Az 
időzítés viszont rajtunk múlik. A szemléletváltást gyakorló veze-
tőként át kell lásd a környezetet magad körül. Ez határozza meg, 
hogy esetleg még vársz, vagy mozgásba lendülsz. A vezetés egy ki-
csit olyan, mint egy körte elfogyasztása. Azt mondják, egy nap van 
a körte életében, amikor a legtökéletesebb arra, hogy elfogyasszuk. 
Neked vezetőként fel kell ismerned, mi a tökéletes időzítés a változ-
tatásra, mikor kell motivációs beszédet tartani a munkatársaknak, 
vagy mikor kell komoly kihívás elé állítani őket. Mikor van itt az idő 
egy új termék bemutatására, és mikor kell kivonni a forgalomból 
egy olyat, ami a régi szép idők bestsellere volt. Mikor kell a céged 
készpénzállományát felhasználni egy kínálkozó lehetőségre, és mi-
kor nem megfelelő az idő ugyanerre.

Az időzítés kritikus a vezető szempontjából. A jó időzítés le-
hetőséget nyújt a vezetőknek, hogy megragadják a pillanatot, és 
kivívják a győzelmet a csapatuknak. Az időzítés nagy szerepet kap 
a vezetői szemléletváltásoknál. James Goldsmith bankárt idézve, 
mikor a vezető az utolsó vasúti kocsit látja, akkor már késő beülni 
a vezetőfülkébe. 

Mikor a vezető az utolsó vasúti kocsit látja, 
akkor már késő beülni a vezetőfülkébe.

4.  Folyamatosan lásd a teljes képet –
és ahogy növekszik

Az én vezetői utazásom akkor kezdődött, amikor megértettem, 
hogy minden a vezetésen múlik. Ez lett az az alapvető dolog, amire 
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az egész életemet felépítettem. Személyes fejlődésemet és az általam 
másoknak nyújtott képzést is ez a gondolat katalizálja. 

Mikor azt kezdték kérni tőlem, hogy beszéljek a vezetésről, még 
nem túl sok dolgot tudtam tanítani a témáról. Később aztán, ahogy 
az első könyvemet megírtam, azt gondoltam, ez lesz az egyetlen ve-
zetésről szóló könyvem. Ma már több mint 45 éve tanítok vezetőket 
és vezetek embereket, és sokkal szélesebb perspektívában szemlé-
lem a dolgokat. Minél többet tanulok egy témáról, annál inkább 
felismerem, mennyire nem tudok eleget róla. Minél több vezetési 
tapasztalatra teszek szert, annál inkább érzem, hogy még többre 
lenne szükségem. Nincs célvonal – ha a fejlődésről beszélünk, akkor 
a vezetés mesteri fokon való művelése egy olyan festmény, amit so-
sem tudunk teljes egészében megfesteni. Ugyanis ahogy fejlődünk, 
egyre nagyobb és nagyobb lesz a vászon is. Ha te is fejlődsz, veled 
is ugyanez történik majd. 

Szeretek erre úgy tekinteni, mint egyfajta rétegezett tanulá-
si folyamatra. Minden alkalommal, mikor új dolgokat tanulunk, 
összekötjük azokat a már korábban ugyanabban a témában tanul-
takkal, így mélyebben és szélesebben látunk rá a dolgokra. Ez egy 
időigényes folyamat, senki nem képes minden leckét egy pillanat 
alatt elsajátítani. Szándékosság kell ahhoz, hogy ezeket a leckéket 
összeillesszük, de ahogy ez megtörténik, a tudásunk kibővül. 

Az első hivatalos vezetői pozíciómat egy vidéki földművelő 
közösségben kaptam Indiana államban. Összebarátkoztam a he-
lyi bankárral, aki elmagyarázta nekem, hogy mi alapján ad hitelt 
a farmereknek. Azt mondta, felteszi nekik a kérdést, hogy a kerítést 
„kifelé vagy befelé építik-e”. Ha befelé építik, az azt jelenti, hogy már 
nem akarják kiterjeszteni az általuk művelt területet, a céljuk az, 
hogy megtartsák azt, amijük van, és pár apróbb fejlesztést hajtsanak 
csak végre a farmjukon belül. Ha viszont kifelé építik a kerítést, az 
azt jelenti, hogy terjeszkednek, több földterületben gondolkod-
nak, több állatot szeretnének tartani, távolabbra szeretnének elérni, 



22

VEZETŐI SZEMLÉLETVÁLTÁS

és azon igyekeznek, hogy többet tehessenek. A bankár barátom 
azoknak adott pénzt, akik kifelé építették a kerítést, nekik volt szük-
ségük arra, hogy jobbá és nagyobbá válhassanak. A vezetői szem-
léletváltás is kifelé építi a kerítést. Arról szól, hogy egyre nagyobb 
legyen a teljes kép, és egyre jobbá váljunk. 

5. Élj a mában, de gondolj a holnapra

A vezetők természetüknél fogva cselekvésorientáltak. A holnap 
érdekében ma kell proaktívnak lenniük. És a vezetésük időtartama 
is azon múlik, hogyan gondolkodnak a jövőről és hogyan látják 
a jövőt. Az, hogy a csapat előtt haladhatnak, abból fakad, hogy 
a csapat előtt járnak gondolatban. Ha elöl jársz, elöl tudsz ma-
radni. Ahogy George Will politikai rovatvezető megállapította: 
„A jövőnek szokása, hogy hírverés nélkül állít be.” A múltat nem 
állíthatjuk vissza, de arról mi döntünk, hogy holnap nyerünk-e 
vagy vesztünk. 

Hogyan is tehetjük mindezt? Mit tudunk ma tenni azért, hogy 
megalapozzuk, hogy minden rendelkezésünkre álljon a holnap ve-
zetéséhez? Gyakorolnunk kell a jövő bevonzásának tudományát, 
amit az 1980-as években fedeztem fel. Azt a következtetést vontam 
le, hogy csak akkor lehet pozitív a jövőm, ha jó csapatom van, és 
egy jó álmom. Akkoriban az álmom nagyon lázba hozott, de a csa-
patom kevésbé. Hogyan leszek képes azt a csapatot magam köré 
vonzani, akikkel megvalósíthatom az álmom? 

Mikor tudatára ébredsz annak, mit is szeretnél, vagy mire van 
szükséged, látnod kell magad előtt és magadhoz kell vonzanod. 
Ha a kék színre gondolsz, mindenhol, ahova csak nézel, kék színt 
fogsz felfedezni. Ahogy egyre több kéket fedezel fel, annál több 
kéket látsz. Amire koncentrálsz, kitágul. A tudatosság képessé tud 
tenni arra, hogy azokat az embereket és erőforrásokat vonzd be 
a jö  vődbe, akire és amire szükséged van. Ez a kezedbe adja az éle-
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ted irányítását ahelyett, hogy csak passzívan elfogadnád, ami veled 
történik.

A tudatosság hiánya pont ellentétesen működik. Ha nem vagy 
valaminek a tudatában, akkor nem veszel észre, nem vonzol és nem 
kapsz semmit, ami a jövődet jobbá tehetné. Azok a vezetők, akik 
nem tudatosak, nem értik, hogy miért nem áll rendelkezésükre 
olyan erőforrás, amivel a jövőjüket be tudnák biztosítani. Nem 
képesek a szemléletváltásra, és semmilyen módon sem lesz jobb 
számukra a holnap, mint a mai nap volt.

Ha visszagondolok a nyolcvanas évekre, vezetőként az első lé-
pésem a jobb csapat kialakítása felé az volt, hogy pontosan tudjam, 
mit is szeretnék és kire van szükségem. Elkezdtem leírni, hogy mi-
lyen tulajdonságokkal bír a majdani csapatom. Ez tudatosabbá tett, 
és segített a jövő bevonzásában. A következőképp működik: 

Ha tudod, ki vagy és mit akarsz, tudod, kiket vonzol majd, és 
milyen dolgokat fedezel fel. 

Az elméd olyan dolgokat gondol majd, amik segítenek abban, 
hogy megkapd, amit szeretnél.

A szemeid meglátnak majd olyan dolgokat, amik segítenek 
abban, hogy megkapd, amit szeretnél.

A szíved megfelelő érzéseket táplál, ami segít abban, hogy 
megkapd, amit szeretnél. 

A hozzáállásod hitet ad majd ahhoz, hogy megkapd, amit 
szeretnél.

Az ajkaid olyan dolgokat mondanak majd, amik segítenek 
abban, hogy megkapd, amit szeretnél.

A cselekedeteid pedig bevonzanak olyan dolgokat, amik se-
gítenek abban, hogy megkapd, amit szeretnél.

Ahogy bevonzottam és felfedeztem azokat a csapattagokat, akikre 
szükségem volt az álmom megvalósításához, egyre pozitívabb ta-



24

VEZETŐI SZEMLÉLETVÁLTÁS

pasztalatokra tettem szert. Ennek a vezetői szemléletváltásnak az 
előnyeit ma is folyamatosan és korlátlanul élvezem. 

6.  Bátran menj előre a bizonytalanság kellős
közepén is

Az élet a bátorságunk arányában tágul ki vagy szűkül be. Ha a ve-
zetők a félelmeik vagy a bizonytalanságérzetük miatt nem változ-
tatnak, az csak növelni fogja a félelmüket, és ennek frusztráció lesz 
az eredménye. Minél kevésbé cselekednek a vezetők, annál több 
lehetőségről maradnak le, mert a lehetőségeket mindig bizonyta-
lanság övezi. Minden jó dologban van bizonytalanság, és a bizony-
talanságon való túllépéshez bátorságra van szükség. 

Tetszik, amit Brad Lomenick a bátorságról mond a The Catalyst 
Leader című könyvében. Andy Stanley barátomat idézi, aki a North 
Point Egyház csodálatos vezetője és alapítója. Andy a katalizáló 
vezetőkhöz szólt, de az ő szavai is remekül érzékeltetik a vezetői 
szemléletváltást: 

Sok-sok dolog vette kezdetét egy-egy bátor tettel a világtörté-
nelem során egészen a mai napig. Mikor egy ember előlép, és 
hoz egy bátor döntést, az a dominó az összes dominót elkezdi 
eldönteni. Ki kell lépnünk, és meg kell tennünk az első lépést, 
sosem tudhatjuk, ez a bátor tett milyen hullámokat gerjeszthet. 
Kedves katalizáló vezetők, a döntésetek, hogy egy bátor tettre 
szánjátok el magatokat, sokkal nagyobb dolgokat eredményez-
het, mint amire valaha gondoltatok. Lépjetek hát ki…

A vezetésben a félelem oka általában a bizonytalan jövővel 
függ össze. De a jövővel kapcsolatos bizonytalanság sosem mú-
lik el. Mindig mondom a vezetőknek: ha nem lenne bizonyta-
lanság, vezetőkre sem lenne szükség. A vezető állásbiztonságát 
pont a bizonytalanság adja. A bizonytalan helyzetekben mindig 
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szükség van a vezetőkre, ami azt jelenti, hogy mindig ki kell 
lépnünk az ismeretlenbe, és ehhez mindig bátorságra lesz szük-
ségünk.10

Betty Bender, a Library Administration and Management Associa-
tion (Könyvtárakat Irányító és Menedzselő Szövetség) korábbi el-
nöke így fogalmazott: „Minden olyan dolog, amit az életemben 
tettem, ami igazán megérte, a legeslegelső pillanatban halálra rémí-
tett.” Mikor a bizonytalansággal nézünk szembe vezetőként, bátran 
kell előre haladnunk.

7.  Vedd észre, hogy a ma legjobb teljesítménye
nem lesz elég a holnap kihívásaival szemben

Ha jó akarsz lenni a vezetői szemléletváltásban, folyamatosan ja-
vul nod kell, mert a holnap kihívásainak nem lehet majd eleget 
tenni a mai képességekkel. A következő erre a stratégiám. Min-
dennap az a célom, hogy elégedetten térjek nyugovóra, mert aznap 
is a legjobbat adtam, amit csak tudtam, viszont minden másnap 
reggel az a célom, hogy elégedetlenül ébredjek, és aznap javítsak 
az előző nap teljesítményén. Ez a fajta játék az elégedettség és elé-
gedetlenség között egy olyan feszültséget hoz létre, ami fejlődésre 
ösztönöz.  

Ahogy az új nap közeledik, a legjobbat próbálom adni. Ez jobbá 
teszi a holnapot. Ahhoz, hogy holnap jó döntéseket hozhassunk, ma 
a megfelelő döntéseket kell meghoznunk. Meg kell tennünk a ma 
szükséges változtatásokat ahhoz, hogy holnap is képesek legyünk 
változni és változtatni. A mai nap kihívásai során a legjobbat kell 
kihozni magunkból, hogy felvehessük a küzdelmet a holnap kihí-
vásaival szemben. Nem ugorhatsz úgy át a mai napon, hogy azt 
reméled, a holnap jobb lesz. Mindennap megkérdezem magamtól: 
„Vajon ez a legjobb teljesítmény, amit ma ki tudok hozni magam-
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ból?” Így követem mentorom és hősöm, John Wooden tanácsát, aki 
azt mondta: Tedd mesterművé a mai napod! 

Ezzel egy időben nem ülök rá erre a mindennap nyújtott leg-
jobb teljesítményre. Hallottad már, hogy a jó a legjobb ellensége, de 
a legjobb a még jobb ellensége. Magamévá teszem az olyan jellegű 
elégedetlenség gondolatát, ami segít abban, hogy jobbá válhassak. 
Ezt a fajta feszültséget tudatosan felébresztem magamban. Az a kér-
dés, hogy „Vajon ez a legjobb teljesítmény, amit ma ki tudok hozni 
magamból?” segít abban, hogy valóban kihozhassam a legjobbat 
magamból mindennap. Az a kérdés, hogy „Vajon jobbá válok-e?” 
változásra sarkall. Fel akarok fejlődni a holnap kihívásaihoz, nem 
pedig csak szembekerülni velük. Ha folyamatosan jobbá válok, ak-
kor a vezetői szemléletváltásban is jobb leszek holnap. A tegnap 
legjobb teljesítménye a legjobb alap a holnapi fejlődéshez. 

Ha jobbá szeretnél válni, hogy jobb legyél a vezetői szemlélet-
váltások terén, a következőket kell tenned:

■ Tanulj valami újat – Tedd fel magadnak a kérdést: „Mikor
tanultam legutoljára valami teljesen új dolgot?”

■ Próbálj ki valami újat – Tedd fel magadnak a kérdést: „Mi-
kor csináltam legutoljára valami teljesen új dolgot?”

■ Találj valami jobbat – Tedd fel magadnak a kérdést: „Mi-
kor leltem legutoljára valami teljesen új dologra?”

■ Találj valami nagyobbat – Tedd fel a magadnak a kérdést:
„Mikor láttam legutoljára valami sokkal nagyobb dolgot?”

Tartsd észben: minden és mindenki fejleszthető! Minden nap ma-
gában hordozza a javulás lehetőségét.

Most már érted a vezetői szemléletváltás keretrendszerét?

1. Folyamatosan tanulj, felejts tudatosan és képezd újra magad
2. Értékeld a tegnapot, de élj a mában
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3. Támaszkodj a sebességre, de használd ki az időzítésben rejlő
növekedési lehetőségeket

4. Folyamatosan lásd a teljes képet – és ahogy növekszik
5. Élj a mában, de gondolj a holnapra
6. Bátran menj előre a bizonytalanság kellős közepén is
7. Vedd észre, hogy a ma legjobb teljesítménye nem lesz elég

a holnap kihívásaival szemben

A könyv további része a  legfontosabb vezetői szemléletváltá-
sokra koncentrál, amiket az évek során tettem. Ezek az irányvál tá-
sok kétségtelenül magas szinten tartották és erősítették a vezetése-
met. Mindegyik egy másik pályára vitt, új és jobb irányba állított. 
Mindegyik új vezetési területekre kalauzolt, és lehetőséget nyújtott 
a belső fejlődésre. Mindegyik felfedte előttem a vezetés ösvényét, 
és ez veled is hasonlóképp történik majd. Egy nagyon apró váltás 
is óriási különbségeket eredményezhet.

Ezek mind példák a vezetői szemléletváltásra, nem kivitelezési 
tervek. Azok a vezetői szemléletváltások, amiket neked kell majd 
átélned, a saját utazásod egyediségéből adódnak majd. Lehet, hogy 
lesznek olyanok, amik az enyémekre hasonlítanak, de lehet sok 
olyan is, ami eltér ezektől. Ne feledd: Minden olyan dolog, ami ve-
zetőként előrevisz téged, szükségessé teszi, hogy változtass a gondol-
kodásodon, a tetteiden és a vezetéseden. Ha végrehajtod ezt a vezetői 
szemléletváltást, jobb vezetővé válsz. 

Ahogy ezt a könyvet olvasod, folyamatosan váltanod kell majd 
a cselekedetek és a visszatekintés között. Felteszek majd kérdéseket, 
és kihívásokat intézek majd feléd, ami kihozza belőled a legjobb 
vezetőt. Az ebben a könyvben leírt vezetői szemléletváltások nem 
fognak rossz vezetőből jóvá tenni. Jóból segít még jobbá válni. Ha 
megpróbálsz mindennap egy kicsit ebbe az irányba változni, ak-
kor rá fogsz lelni, és ki fogod tudni aknázni a benned levő vezetői 
potenciált. 
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