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FORMÁLSZ

A KONFERENCIA
PROGRAMJA
ELSŐ NAP
(2022. május 27.
péntek)

14:30-tól érkezés, regisztráció
15:00 Első nap kezdés
1. CRAIG GROESCHEL
16:30 Kávészünet
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2. A.R. BERNARD
3. RICHARD MONTAÑEZ
18:30 Első nap zárás

MÁSODIK NAP
(2022. május 28.
szombat)

8:30-tól érkezés
9:00 Második nap kezdés
4. IBUKUN AWOSIKA
5. JULIET FUNT
10:30 Kávészünet
6. NOVÁK ZSOLT
12:15–13:15 Ebédszünet
7. SHOLA RICHARDS
8. JERRY LORENZO
14:45 Kávészünet
9. MALCOLM GLADWELL
10. BAINCA JUAREZ OLTHOFF
16:30 Konferencia zárás
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TE IS
FORMÁLSZ

ISTEN HOZTA A GLS NEMZETKÖZI VEZETŐI KONFERENCIÁN!
Talán soha nem volt olyan fontos, mint most, hogy megújítsuk elkötelezettségünket a
vezetői fejlődés iránt.
Az elmúlt év hihetetlen feladatok elé állított a föld kerekén mindenkit, hiszen meg kellett küzdjünk a Covid 19 pandémiával.
De a következőket is tudjuk. Bármilyen hasonló méretű nehézség megjelenésekor felbukkannak a vezetői fejlődés iránt elkötelezett nők és férfiak, akik megváltoztatják a
világ menetét.
Hiszünk benne, hogy Önök nem véletlenül részesei a GLS Nemzetközi Vezetői Konferenciának, hanem céllal érkeztek. Hiszünk benne, hogy vezetői képességeik élesítése
iránti elkötelezettségük jelentősen hozzájárulhat egy szebb jövő formálásához, a pandémiával való sikeres harchoz és annak legyőzéséhez.
Akár csapatukkal személyes módon vesznek részt konferenciánkon, vagy az interneten
követnek minket kollégáik kis csoportjában, az idei GLS fontos mérföldkő lehet az ön
magán- és vezetői életében, mely végül is meg fog mutatkozni közösségeik, országaik
fejlődésében.
Csatlakozzunk hát egymáshoz azzal a közös elhatározással, hogy vezetésünket fejleszteni akarjuk! Kezdjük a GLS-en, folytassuk egész évben, és azon túl.
Induljunk, ha Önök is készen állnak! Bátorítsuk egymás elhatározásait a vezetői növekedés iránt. Világunk sóvárogva vár az Önökhöz hasonló emberek megjelenésére, akik
képesek változtatni a dolgok menetén.

Az Önök nagy szurkolója

Tom De Vries
Elnök és ügyvezető
Global Leadership Network

FACEBOOK.COM/GLSHUNGARY/ | @glsvezetoikonferencia | GLSHUNGARY.HU | #mindenkiformal
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1. ELŐADÁS

Life.Curch alapítója és vezető lelkésze
Sikeres író, a GLS bajnoka

Mindenütt a vezetők vezetőjeként hivatkoznak rá. Groeschel a
Life.Church alapítója és vezető pásztora, mely 2020-ben elnyerte
a Glassdoor magazin „legjobb kkv szektorbeli munkaadó” címet.
Ők fejlesztették ki az innovatív YouVersion Biblia alkalmazást.
A GLS bajnokaként rengeteget invesztál a társadalom bármely
területét érintő vezetésbe. Sikeres író, ő a házigazdája a legmagasabban jegyzett „Craig Groeschel vezetői podcast”-nek.

VÁZLAT
I.

Ellenállóbak az „FKK” iránt: Fájdalom, kétség, káosz

II. A káosz elfogadása – ha kiirtjuk a káoszt, korlátozzuk a növekedést is
III. A kétség magunkhoz ölelése – a jó vezető számol a soha nem látott
feladatokkal
IV. Belépés a fájdalomba – hogy mennyire vagyunk képesek a jövő felé vezetni
attól függ, hogy mennyire vagyunk képesek eltűrni a fájdalmat ma.
V. Belemenni, nem menekülni – amikor a dolgok bizonytalanok, világossá válik,
mi számít igazán

1. ELŐADÁS | JEGYZETEK
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CRAIG GROESCHEL
COACH

+

LELKÉSZ

+

ÚJÍTÓ

+

CSALÁDAPA

+

SZERZŐ

SZEMÉLYES TANULMÁNYOZÁSRA
Craig arról beszélt, hogy vezetői munkánk során tudni kell kezelnünk az FKK-t (fájdalom,
kétség, káosz). A lenti ábra segít a Craig által felvetett kérdések megválaszolásában
és – ami még fontosabb – annak meghatározásában, mi a teendője a jelen pillanatban
helyt állni akaró vezetőnek.

Mit próbál mindenáron kontrollálni,
amit el kellene engedjen?

Első lépés, hogy csökkentse irányítási
vágyát:

Milyen kockázatot kell vállaljon?

Első lépés a kockázattal való szembe
nézésben:

Milyen fájdalmas döntést halogat,
melyet meg kell hoznia?

Első lépés a helyes döntés irányába:

A káosz
kezelése

A kétség
kezelése

A fájdalom
kezelése
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1. ELŐADÁS | SORVEZETŐ

CSOPORTOS MEGBESZÉLÉSRE
1. Kontroll feladása (káosz), kockázatvállalás (kétség), szembesülés a fájdalommal
(fájdalom): A három viselkedésmód közül melyik Önnek a legnehezebb a csapatában
vagy a szervezetében?

2. Hogyan tudná befolyásolni csapatát/szervezetét, hogy a vezetők több FKK-t tudjanak
elviselni?

CSELEKVÉSI TERV
Mi az az EGY dolog, amit megteszek az előadás hatására?
Mikor teszem meg?

FACEBOOK.COM/GLSHUNGARY/ | @glsvezetoikonferencia | GLSHUNGARY.HU | #mindenkiformal
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2. ELŐADÁS

A Keresztény Kulturális Központ alapítója,
elnöke és vezető lelkésze, író

Miután sikeres pénzügyi karrierjét, az üzleti élet, a szórakoztatóipar és a politika vezetőire egyaránt hatást gyakorló pozícióját a
háta mögött hagyta, A. R. Bernard elhívást kapott a szolgálatra
és jelenleg a több mint 40.000 tagú Keresztény Kulturális Központ vezetője. Népszerű véleményvezér, szerepelt többek között
a Fox News, a CNN, az NBC Today műsoraiban, és a Daystar televíziós csatornán futó saját műsorában. Egyik legutóbbi gyülekezeti munkájának eredménye egy 10 hektáros fejlesztési projekt
Brooklynban, amely a nehéz körülmények között élőket segíti.

PAULA FARIS
újságíró interjúja

VÁZLAT
I.

Hídépítés és kulturális szerepvállalás

II. Az elveszett bizalom helyreállítása és a közös pont megtalálása
III. Hogyan álljunk fel az asztaltól – a változás eléréséhez elég, ha sikerül
elegendő számú megfelelő embert meggyőzni
IV. A hit útja – a saját hitünkben való szilárd meggyőződés lehetővé teszi, hogy
nyitottak legyünk más vallások felé
V. Álljunk bele a konfliktusba – kapcsolatunk a kultúrával
VI. A folytonosság és a változás kezelése – az igazság az egyetlen eszköz, amely
valódi változást képes kiváltani

2. ELŐADÁS | JEGYZETEK
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A. R. BERNARND
JÖVŐKUTATÓ

+

TANÁCSADÓ

+

GONDOLKODÓ

+

JOGÁSZ

SZEMÉLYES TANULMÁNYOZÁSRA
A. R. Bernard véleménye szerint a kiemelkedő vezetők hidak építésére törekszenek.

1. Milyen feszültséget tapasztal jelenleg, amelyhez tudna kapcsolódni?

2. Miért érdemes belelépni egy feszült helyzetbe? Milyen előnyökkel jár az érintettek számára – vagy a közösség számára – ha megtalálják a közös megoldást?

3. Az A. R. Bernard által említett alapelvek közül melyek azok, amelyeket hasznosnak talál,
amikor egy konfliktushelyzetben kell hidat építenie?
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2. ELŐADÁS | SORVEZETŐ

CSOPORTOS MEGBESZÉLÉSRE
Osszanak meg egymással feszült helyzeteket, amelyeknek szemtanúi vagy részesei
voltak – a munkahelyükön, a gyülekezetben, a közösségben, stb. Vitassák meg a hídépítés lehetőségeit ezekben a helyzetekben
Ha valaki vállalkozik rá, számoljon be részletesen egy személyesen átélt helyzetről. A
csoport fejezze ki együttérzését, és gondolataik és véleményük megosztásával igyekezzenek hozzájárulni a helyzet megoldásához. Hozzáállásuk legyen megértő, empatikus és alázatos.
A jelentkező személy részletesen beszéljen a megtapasztalt feszültségről is.
Ezután a csoport tagjai osszák meg véleményüket:

1. Mit gondolnak a szituáció másik résztvevőjéről? Mi lehet az ő nézőpontja?

2. Mi szolgálhatja a közös érdeküket a feszültségben?

3. Hogyan lehetne hidat építeni ebben a helyzetben?

4. Hogyan kezdenének hozzá?

CSELEKVÉSI TERV
Mi az az EGY dolog, amit megteszek az előadás hatására?
Mikor teszem meg?

FACEBOOK.COM/GLSHUNGARY/ | @glsvezetoikonferencia | GLSHUNGARY.HU | #mindenkiformal
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3. ELŐADÁS

A Pepsico Flamin’ Hot Cheetos és egyéb
hispán termékcsaládjainak szellemi atyja,
korábban a Pepsico Észak-Amerika
multikulturális értékesítési és promóciós
elnök-helyettese; filantróp, szerző

A PepsiCo vállalatnál töltött évei alatt Richard Montañes testesítette meg a vízióval bíró, újító, diverzitást felkaroló vezető
képét. Megkapta az amerikai cégek egyik legbefolyásosabb
latinó vezetője címet; megszólaltatta a Good Morning America,
a Washington Post, a Vanity Fair, a Fortune és a Newsweek.

VÁZLAT
I.

Vezetési stílusok: Fáraók és Felszabadítók

II. A vezetés szintjei – Pionírok, telepesek, céltudatos vezetők
III. Reveláció – egy reveláció (felfedés) könnyen okozhat revolúciót (forradalmat)
életünkben
IV. Tulajdonosi szemlélet – ne legyünk elvakult szakértők!
V. Sorsunk elrablói a teremben – ne engedjük, hogy megtegyék!
VI. Aki hajlandó nevetséges lenni – a nagyság sokszor nevetséges alakban
jelenik meg

3. ELŐADÁS | JEGYZETEK
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RICHARD MONTAÑES
TÁRSADALMI AKTIVISTA

+

VÍZIÓVAL BÍRÓ EMBER

+

FILANTRÓP

+

SZERZŐ

SZEMÉLYES TANULMÁNYOZÁSRA
1. Montañes az életet és a munkát érintő gyakorlati gondolatokat osztott meg. Vegye figyelembe a megelőző hat hónapban tanúsított viselkedését. Értékelje ki magát a következő
szempontok szerint, kiválasztva az Önre legjellemzőbb cellákat.
Mindig
ilyen vagyok

Gyakran
ilyen vagyok

Ritkán
vagyok ilyen

Sosem
vagyok ilyen

Bátran létrehozok és/vagy
kihasználok lehetőségeket a
növekedésemre
Megvan a magabiztosságom,
hogy „ne csak besoroljak”,
hanem kilóghassak a sorból
Adok a nevemre – minőség
jellemez mindent, amit csinálok
Tulajdonosként gondolkodom
és cselekszem (tulajdonosi
szemlélet)
Keresem és észreveszem
a megszokotton kívüli
megoldásokat – még abban is,
amihez értek.
Éhes vagyok a változtatásra,
mely legyőzi bennem a
nevetségességtől való félelmet

2. Önértékelés alapján min kell változtatnia, hogy befolyásolhassa, merre tart élete?

3. Hogy fogna hozzá? Ki segíthet növekedésében? Mi az első lépése?
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3. ELŐADÁS | SORVEZETŐ

CSOPORTOS MEGBESZÉLÉSRE
1. Ossza meg csoportjával, mely alábbi viselkedés van vagy nincs jelen szervezetében:
Hogy jelenik meg ez szervezetükben vagy csapatukban?
Felszabadító vezetés („emberek
felhatalmazása”) a fáraó vezetés
helyett („szolgaságban tartott
munkatársak”)
Tulajdonosi szemlélet, kommunikáció.
Emberek bátorítása a tulajdonosi
mentalitásra.
Nyitottság bármely forrásból érkező
ötletre – az ötetek meghallgatása,
bátorítása, még ha „legalulról” is
érkeznek.

2. A fenti három kritériumból melyik Önnek jelenleg a legfontosabb sikertényező csapata
vagy szervezete számára?

3. Hogyan tud Ön személyesen arra bátorítani embereket, hogy változás következzen be a
kiválasztott kritériumban?

4. Hogyan fogna hozzá?

CSELEKVÉSI TERV
Mi az az EGY dolog, amit megteszek az előadás hatására?
Mikor teszem meg?

FACEBOOK.COM/GLSHUNGARY/ | @glsvezetoikonferencia | GLSHUNGARY.HU | #mindenkiformal
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4.SESSION
ELŐADÁS
1

The Chair Centre Group alapítója és vezér
igazgatója, a First Bank of Nigeria Ltd. egykori
igazgatósági elnöke

Karrierje során Ibukun Awosika több befolyásos cég és nonprofit szervezet igazgatótanácsának elnökeként jelentősen befolyásolhatta Nigéria
gazdasági növekedését. Jónéhány termelő, kereskedő vagy banki biztonságtechnikai céget alapított és vezet ma is. Egy időben ő volt az ország
vezető kereskedelmi bankjának, a First Bank of Nigeria igazgatóságának
elnökasszonya. Számos díjat nyert mind otthon, mind külföldön, többek
közt 2020-ban a Forbes magazin „Az Év Afrikai Női Vezetője” díjat, és első
nigériaiként 2008-ban megnyerte az értékes „Nemzetközi Női Vállalkozói
Versenyt” is. Sikeres projektjei révén Ibukun terjeszti a vállalkozókedvet,
bátorítja a női és ifjú vállalkozókat, támogatja a szükségben élők számára orvosi és oktatási segítséget nyújtó misszionáriusokat.

VÁZLAT
I.

A döntés ereje – Néha elfelejtjük, hogy mi választjuk meg, kivé akarunk válni

II. Legyünk hűek magunkhoz – Miénk a felelősség, döntéseinkkel miképp
védjük belső lényegünket
III. A döntés folyamata – Minden döntésünk következményekkel jár
IV. A Hit – Értékrendünk gerincoszlopa
V. Egy jobb világ – Nem élhetünk elszigetelten egy ezer szállal egymáshoz
kötött világban

4. ELŐADÁS | JEGYZETEK
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IBUKUN AWOSIKA
VEZÉRIGAZGATÓ

+

KÖZGAZDÁSZ

+

NONPROFIRT VEZETŐ

+

VÁLLALKOZÓ

SZEMÉLYES TANULMÁNYOZÁSRA
Ibukun szerint számba kell vennünk, hogy kik vagyunk és milyen döntéseket hozunk.
Töltsön kis időt ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásával. És ahogy Ibukun javasolja,
térjünk vissza többször ezekre a kérdésekre a következő napok során.

1. Életútja mely fázisánál tart? Ebben a fázisban ott látja önmagát, ahol szeretné?

2. Mi az Ön önértékelése?

3. Hová akar eljutni? Azon az úton halad, mely valóban a kitűzött cél felé vezet?

4. Amikor élete végéhez ér, milyen történeteket meséljenek Önről az emberek? Milyen örökséget akar az utódaira hagyni?

5. A kívánt örökség felépítéséhez döntései révén minden nap új esélyt kap.
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4. ELŐADÁS | SORVEZETŐ

CSOPORTOS MEGBESZÉLÉSRE
1. Ibukun megosztotta a Mahatma Gandhi-féle társadalmi bűnök hetes listáját, melyet unokája egészített ki egy nyolcadik elemmel. Melyek fordulnak elő az Ön szervezetében, piaci
környezetében? Hogyan lehetne őket orvosolni?
☐☐ Vagyon munka, nélkül

☐☐ Tudomány, emberség nélkül

☐☐ Élvezet, lelkiismeret nélkül

☐☐ Vallás, áldozat nélkül

☐☐ Tudás, jellem nélkül

☐☐ Politika, alapértékek nélkül

☐☐ Üzlet, erkölcs nélkül

☐☐ Jogok, kötelezettség nélkül

2. Milyen cselekedetek mellett dönthet, hogy a fent jelölt bűnök kijavításához hozzálásson?

3. Milyen módon fontosak ezek a döntések a közjó szemszögéből?

4. Hogyan fog hozzá?

CSELEKVÉSI TERV
Mi az az EGY dolog, amit megteszek az előadás hatására?
Mikor teszem meg?
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5. ELŐADÁS

A Juliet Funt Group ügyvezetője és társalapítója, író

Elgondolkodtató meglátásaival és gyakorlatias ötleteivel Juliet Funt
a jelenleg tapasztalható, valamennyiünk életét és munkáját meghatározó „túlterheltség korszakának” világszinten elismert szakértőjévé és tanácsadójává vált. A Juliet Funt Group képző és tanácsadó
vállalat alapítója és ügyvezetője, amely segítséget nyújt a szervezetek számára kreativitásuk, produktivitásuk és elkötelezettségük
megújításában. Új könyve, amelynek címe: Egy perc gondolkodás, a
2021-es GLS-re jelent meg.

VÁZLAT
I.

Szükségünk van térre – iktassunk be stratégiai szünetet, hogy üres térhez
jussunk

II. A viselkedési formák újratervezésének lehetősége – alakítsuk át a munkát és
álmodjuk meg a jövőt
III. Tartsunk szünetet azért, hogy helyreálljunk és azért, hogy számot vessünk
IV. Tartsunk szünetet azért, hogy csökkentsük a felesleges veszteséget és azért,
hogy alkossunk
V. Amikor az emberek együtt gondolkodnak – közösen elhihetünk mindent,
amit csak akarunk arról, hogy hogyan léphetünk tovább

5. ELŐADÁS | JEGYZETEK
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JULIET FUNT
COMMUNICATOR

+

CEO

+

CONSULTANT

+

AUTHOR

SZEMÉLYES TANULMÁNYOZÁSRA
1. Juliet azt tanácsolja: „Meg kell szabadulnunk a pihenés okozta szégyentől, és helyette az
öngondoskodás büszkeségével kell gondolnunk rá.”. Melyik érzést váltja ki Önben erősebben a pihenés: a szégyent, vagy a büszkeséget azért, mert önmagával törődik? Melyik
milyen súllyal nehezedik Önre? Írja be a százalékos arányokat a mérleg két serpenyőjébe.
szégyen a pihenés miatt

büszkeség az öngondoskodás miatt

2. Mit kell tennie ahhoz, hogy kényelmesebben érezze magát és jobban élvezze azt a büszkeséget, amit az okoz, hogy törődik önmagával?

3. Írjon le két dolgot a napirendjéből, amelyre igaz, hogy „felesleges itt lennem” (FIL), mégis
ott van.
Saját FIL-ek

Teendők az elkerülésük érdekében

4. Mire kell odafigyelnie annak érdekében, hogy jobban kihasználja az idejét?
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5. ELŐADÁS | SORVEZETŐ

CSOPORTOS MEGBESZÉLÉSRE
1. Juliet a következő kérdést tette fel: „Hogyan alakíthatjuk át a munkát úgy, hogy többé
ne az legyen az emberek életének legnehezebb része?” Hogyan válaszolna erre a kérdésre
Ön és a csapata?

2. Juliet négy típusát mutatta be annak, hogy álljunk meg és szánjunk egy percet a közös
gondolkodásra: a helyreállást, a számvetést, a veszteségek csökkentését és az alkotást.
Ezek közül melyiket tartják bevezetésre érdemesnek?

3. Hogyan tervezik a bevezetést? Melyek lesznek ennek a lépései?

CSELEKVÉSI TERV
Mi az az EGY dolog, amit megteszek az előadás hatására?
Mikor teszem meg?
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6.SESSION
ELŐADÁS
1

Novák
Zsolt

Misszionárius, lelkipásztor
– Gyergyószentmiklós, Románia

Egykori vállalkozó, majd a megtérése után missziónáriusnak ment
a Székelyföldre, Gyergyószentmiklósra. Itt magyar és roma baptista
gyülekezeteket vezet és plántál. Rendszeres résztvevője a GLS konferenciáknak, s a megszerzett tudását missziós tevékenységében
kamatoztatja.

VEZETÉS NEHÉZ IDŐKBEN
VÁZLAT
I.

Állandósítsd az önmagadon túlmutató célokat!

II. Ne maradj egyedül!
III. Mozogj az időben!
IV. Fejezd be!

6. ELŐADÁS | JEGYZETEK
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NOVÁK ZSOLT

EGYKORI VÁLLALKOZÓ

+

MISSZIÓNÁRIUS

+

GYÜLEKEZETPLÁNTÁLÓ

CSELEKVÉSI TERV
Mi az az EGY dolog, amit megteszek az előadás hatására?
Mikor teszem meg?
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LELKÉSZ

TOVÁBBI JEGYZETEK
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7. ELŐADÁS

A Go Together Global alapító elnökvezérigazgatója; munkahelyi tiszteletkultúraszakértő; bestseller író

Shola Richards bestseller író és munkahelyi tiszteletkultúra-szakértő,
munkásságát többek között a Today Show, a CBS, a Forbes és a Black
Enterprise is bemutatta. A munkahelyi elégedettség világszerte elismert kutatójaként vezető egészségügyi szervezetekkel, egyetemekkel, a filmiparral, a TEDx közönségével, valamint az Egyesült Államok
Belbiztonsági Minisztériumával is megosztotta szemléletformáló üzenetét. Richards bestseller író, kutatásairól a Making Work Work és a Go
Together című könyveiben számolt be.

AZ ELŐADÁS VÁZLATA
I.

A tisztelet kifejeződése – beosztottjai szabad akaratukból követik Önt, vagy
azért, mert muszáj?

II. Mások tiszteletteljes vezetése – a kedvesség annyi, mint tetteinkkel kifejezni,
hogy valaki fontos számunkra
III. Önmagunk tiszteletteljes vezetése – zárja ki az Önt elgyengítő gondolatokat!
IV. Önmagunk tiszteletteljes vezetése tetteinken keresztül – az elkötelezettség
annyi, mint megtenni, amit mondtunk jóval azután is, hogy a hozzá való
kedvünk már megcsappant
V. A tiszteletteljesség örökül hagyása – az örökségünk az, ahogyan másokkal
bánunk

7. ELŐADÁS | JEGYZETEK
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SHOLA RICHARDS
CEO

+

KOLLABORÁTOR

+

TISZTELETKULTÚRA-SZAKÉRTŐ

+

INFLUENSZER

SZEMÉLYES TANULMÁNYOZÁSRA
1. Mit szeretne örökségül hagyni vezetőként? Milyen emlékezetre vágyik?

2. Shola szerint mások tiszteletteljes vezetésének öt ismérve van. Értékelje önmagát a lenti
táblázat alapján: jelölje be, mi jellemző Önre és miben kell még fejlődnie!
Jellemző rám

Van még mit fejlődnöm benne
Értékelje a munkájukat!
Tisztelje a munka frontvonalában állók bölcsességét!
Értékelje a szerepüket!
Méltányolja mindenki egyedi
hozzájárulásának fontosságát!
Tisztelje az idejüket!
Tartsa következetesen
tiszteletben legértékesebb
erőforrásukat!
Értékelje képességeiket!
Fejezze ki bizalmát bennük
és képességeikben a feladat
elvégzéséhez!
Tisztelje őket mint embereket.
Kapcsolódjon személyesen,
ismerje el fáradozásukat,
forduljon feléjük kegyelemmel!

3. Gondolja át, mi jellemző Önre a fenti vezetési erények tiszteletteljes megélésében. Arra
alapozva, amit örökül szeretne hagyni, hogyan kellene módosítania az emberekkel való
mindennapi viselkedésén?

4. Mi lesz az első lépése?
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CSOPORTOS MEGBESZÉLÉSRE
1. Tapasztalta-e mostanában, hogy valaki kedves volt Önnel a munkahelyén? Ossza meg
élményét a csoportban! Hogyan vált ez a munkavégzés javára?

2. Hogyan veheti fel a harcot a tiszteletlenséggel és buzdíthat a kedvességre csapatában
vagy vállalatában? Soroljon fel legalább három lehetőséget:

3. Hogyan segítheti elő a szükséges változtatásokat?

4. Hogyan fog hozzákezdeni ehhez?

CSELEKVÉSI TERV
Mi az az EGY dolog, amit megteszek az előadás hatására?
Mikor teszem meg?
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8. ELŐADÁS

Alapító & divattervező, Fear of God divat
márka; az Adidas Basketball divízió vezetője

Jerry Lorenzo Manuel amerikai divattervező a neves Fear of God
márka alapítója. Megtisztelő üzleti partnerségre léphetett az Adidassal, melynek csapatához az Adidas Basketball divízió vezetőjeként csatlakozott. Felnőve a saját bőrén tapasztalta meg a jelen
Amerikáját, mert profi baseballozó apjával beutazta az országot.
Bár úgy tervezte, apja nyomdokaiba lép, 2013-ban a sport helyett
mégis a divat világát választotta, és saját márkát alapított. Lorenzo őszinte és megalkuvás nélküli divatfelfogása a kortárs amerikai luxusipar ikonjává formálja a Fear of God márkát.

Interjú
CRAIG GROESCHELLEL,
a Life.Church alapítójával
és vezető lelkészével

AZ ELŐADÁS VÁZLATA
I.

sikeres íróval és a GLS
bajnokával

Növekedés a kreativitásban – a kreativitás annyit is jelenthet, mint meg
győződésből működni

II. Hagyatkozás a vízió irányítására – legyen víziónk céljainkról életünk minden
területén, majd hagyjuk, hogy ez a vízió vezessen a döntéshozatalban
III. Beleállás a saját sorsunkba – a vízió ad térképet a cél felé
IV. Együttműködés más vezetőkkel – együttműködések megalapozásakor tisz
tázzuk partnerünkkel, hogy azonos módon látjuk-e a jövőt
V. A vezetésből leszűrt tanulságok – koncentráljunk a következő lépésre, de ne
tévesszük szem elől a nagy egészet sem

8. ELŐADÁS | JEGYZETEK

FACEBOOK.COM/GLSHUNGARY/ | @glsvezetoikonferencia | GLSHUNGARY.HU | #mindenkiformal

33

JERRY LORENZO
DIVATTERVEZŐ

+

VÁLLALKOZÓ

+

MŰVÉSZ

+

KOLLABORÁTOR

SZEMÉLYES TANULMÁNYOZÁSRA
1. Jerry fontos tanulságokat osztott meg vezetői tapasztalataiból. Melyik ragadta meg a
figyelmét a legjobban?
☐☐ Növekedés a kreativitásban

☐☐ A fegyelem választása

☐☐ A kreativitás akadályainak
leküzdése

☐☐ Együttműködés másokkal

☐☐ A vízió irányítására való
hagyatkozás
☐☐ Hitelesség és a bizonytalanság
leküzdése

☐☐ Nézeteltérések kezelése
☐☐ Új csapattagok kiválasztása
☐☐ Más:
_______________________

2. Melyik Jerry által említett koncepció vonatkozik leginkább a jelenére? Miért?

3. Hogyan tudja megvalósítani ezt a koncepciót életében vagy munkájában? Min változtatna?

4. Mi az ehhez vezető első lépés? Mikor teszi meg?
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CSOPORTOS MEGBESZÉLÉSRE
Jerry előadásában elmondta, hogy olyan emberekkel épít ki partnerséget és együttműködő kapcsolatot, akik osztják az ő jövőképét. Ennek egyik módja, hogy olyan
csapattagokat válasszunk, akik magukévá tudják tenni elképzelésünket. A másik mód
pedig, hogy lássuk tiztán azokat a problémákat, amikkel szembe kerülünk.
Beszéljék meg csapatukban:

1. Milyen módon osztják meg egymás közt csapatában vagy szervezetében a jövőről alkotott
elképzelésüket?

2. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy egymást azonos irányú együttműkodésre
ösztönözzék?

3. Mi lesz az Ön következő lépése ezen az úton?

CSELEKVÉSI TERV
Mi az az EGY dolog, amit megteszek az előadás hatására?
Mikor teszem meg?
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9.SESSION
ELŐADÁS
1

A Revisionist History Podcast házigazdája, a
The New Yorker, a Science & Medicine, a The
Washington Post újságírója, bestseller író

Malcolm Gladwellt a TIME magazin a 100 legbefolyásosabb ember
közé választotta, a külpolitika egyik vezető nemzetközi szakértője.
Világhírű, ötszörös New York Times listavezető író, a menedzsment,
az innováció, a történelem és a vezetéstudomány keresett szakértője. A népszerű Revisionist History Podcast házigazdája, és 1996 óta
a The New Yorker újságírója. Legújabb könyvének címe: Bombázó
maffia: álom, kísértés, és a második világháború leghosszabb éjszakája.

VÁZLAT
I.

Dr. Emil Freireich társadalmi kockázatvállalása – adjunk esélyt egy merész új
ötletnek

II. Steve Jobs társadalmi kockázatvállalása – a sürgősség szerepe
III. A ritka kockázatvállaló – ha forradalmi dolgot akarunk véghezvinni,
szükségünk van olyan emberekre, akik készek társadalmi kockázatot vállalni
IV. A vezető, aki igent mond – a vezető egyik felelőssége az, hogy biztonságossá
tegye a szervezetén belül a kockázatvállalást

9. ELŐADÁS | JEGYZETEK
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MALCOLM GLADWELL
ÍRÓ

+

PODCAST KÉSZÍTŐ

+

RIPORTER

+

TÖRTÉNÉSZ

SZEMÉLYES TANULMÁNYOZÁSRA
1. A Malcolm által elmondott történetek melyik ötlete volt a legnagyobb hatással Önre?

2. Gondoljon egy innovatív ötletre vagy megoldásra, amelyet már régóta dédelget, de még
nem valósította meg a társadalmi kockázatvállalástól való félelme miatt. Írja le, milyen
társadalmi kockázatot próbál elkerülni (Például a hibázástól való félelem, az ügyfelek
csalódásától való félelem, az iparági normáktól való eltérés miatti félelem, a cégen belüli
kritikától való félelem stb.)

3. A szembenézés a kritikával a kreatív és újító, a sürgősség érzete által motivált vezetők
alapvető feladata. Hogyan erősítheti önmagában ennek képességét?

4. Milyen következő lépést tervez a kockázatvállalás és az innovatív ötleteinek megvalósítása
terén?
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CSOPORTOS MEGBESZÉLÉSRE
1. Melyek azok az újítások, amelyeket Ön vagy a csapata dédelgetnek, de nem visznek tovább az operatív vagy a társadalmi kockázatvállalástól való félelmük miatt?

2. Gyűjtsenek össze két-három operatív kockázatot, amelyet szeretnének felvállalni.

3. Soroljanak fel két-három társadalmi kockázatot, amelyet igyekeznek elkerülni (Például
az ügyfelek csalódásától való félelem, az iparági normáktól való eltérés miatti félelem, a
projekt támogatóinak elvesztésétől való félelem stb.)

4. Hogyan tudná bátorítani csapata tagjait arra, hogy vállaljanak kockázatot,
illetve hogy a sürgősség érzete vezérelje a fejlesztéseiket?

CSELEKVÉSI TERV
Mi az az EGY dolog, amit megteszek az előadás hatására?
Mikor teszem meg?
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10. ELŐADÁS

Az Atyai Ház Gyülekezet lelkésze,
az In The Name of Love alapítója és elnöke,
bestseller író

Bianca Juárez Olthoff jól ismeri a szavak erejét, és híres arról,
hogy bölcsen bánik ezzel. Több mint 20 éve szolgál lelkészként
és íróként, és vezető szerepe jóvoltából világszerte érinthette
meg emberek életét. Az In The Name of Love alapítójaként elkötelezetten szolgálja a bebörtönzötteket.
Magát csak „a Jézusért égő mexirikainak” hívja, szenvedélyességéről a Play with Fire című bestsellerében és a legújabb How to
Have Your Life Not Suck című művében is meggyőződhetünk.

AZ ELŐADÁS VÁZLATA
I.

A belső szabotőr – az intellektuális szélhámosság érzése

II. Vezetésre választva – célja van, hogy vezetésre választattunk ki
III. Vezetés a válság idején, alkalmatlan helyen - Egy válság nem határozhatja meg
alkalmasságunkat, kompetenciánkat, sem elkötelezettségünket.
IV. Identitás – amikor rájövünk, mi az identitásunk, az cselekvésre indít
V. Erős vitézek - tiszteljük elhívásunkat a vezetésre

10. ELŐADÁS | JEGYZETEK
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BIANCA JUÁREZ OLTHOFF
TÁRSADALMI VÁLLALKOZÓ

+

KOMMUNIKÁTOR

+

GYÜLEKEZETALAPÍTÓ

SZEMÉLYES TANULMÁNYOZÁSRA
1. Hogyan hat az imposztor szindróma életére és vezetői szerepére? Milyen helyzetekben
érti, hogy rátermettsége, kompetenciája vagy elkötelezettsége alulmarad a kihívással
szemben?

2. Mely területen marad alul úgy, hogy nem vállalja a szükséges vagy felkínált vezetői szerepet? Mitől fosztja meg ezzel a többieket?

3. Hogyan erősítheti meg bátorsága és/vagy hite, hogy IGENT mondjon a vezetésre?

4. Milyen, akár apró lépést tehet meg annak érdekében, hogy készen álljon a vezetői szerepre való elhívásra?
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CSOPORTOS MEGBESZÉLÉSRE
1. Milyen gondolat ragadta meg az előadásban, ami a saját jelen körülményeire vonatkozik?
Miért?

2. Milyen projektet, kezdeményezést képzel el csapata vagy szervezete számára, amely olyan
„erős vitézeket” igényel, akik vezetői szerepbe lépnek Ön mellett?

3. Hogyan tudja mozgósítani, tettre hívni és bátorítani őket?
(Pl.: indítsa el a víziót, mutassa meg, hogy együtt erősebb a csapat, nézzék meg a GLS-t együtt,
tanítsa be őket, ruházza fel őket a szükséges dolgokkal, stb.)

CSELEKVÉSI TERV
Mi az az EGY dolog, amit megteszek az előadás hatására?
Mikor teszem meg?
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SESSION 1

TOVÁBBI JEGYZETEK
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SESSION 1

TOVÁBBI JEGYZETEK
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HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINKNEK,
TÁMOGATÓINKNAK ÉS ÖNKÉNTESEINKNEK A KÖZREMŰKÖDÉST!
FŐVÉDNÖKÖK
Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
Barnabás Csoport, Ez az a nap!, Golgota Gyülekezet, KeVe Társaság, Magyarországi Baptista Egyház,
Magyarországi Evangélikus Egyház, Magyarországi Metodista Egyház, Magyar Pünkösdi Egyház,
Magyar Pünkösdi Egyház – Országos Cigánymisszió, MEKDSZ, OM Misszió

KIEMELT TÁMOGATÓNK

		

Bringóhintó Kft.

TÁMOGATÓINK
Arteries Studió, Boltos Péter – Petit Grafikai Műhely, Gravír Expressz Kft., Hajdú Sándor, Harmat Kiadó,
72 Tanítvány Mozgalom, InfoDigital 2007, Jézus a Gyermekekért Alapítvány, Kálvin téri Gyógyszertár,
Kelenföld Montázs Központ, Lightware, PlantArt, Regio Játék Kft.

MÉDIAPARTNEREK
Baptista Rádió, Golgota Rádió, 777blog, Kreatív Kontroll, parokia.hu

| TÁMOGATÓK

Magyar Evangéliumi Aliansz			
							

IGEIDŐK MAGAZIN
I G E I D O K . H U – A M A G YA R O R S Z Á G I B A P T I S T A E G Y H Á Z Ú J O N L I N E M A G A Z I N J A !

Feltölt tartalommal!
Keresztény értékalapú lelki, társadalmi, kulturális és
családi témákkal foglalkozó magazin, amely őszintén,
valóságosan beszél a mai kor kihívásairól, az egyes
ember vívódásairól és a lehetséges megoldásokról.
Tartalmainkkal kimondottan vagy kimondatlanul,
szeretnénk mindig Istenre, Jézus Krisztusra mutatni.

TÖLTŐDJ FEL ÉRTÉKES TARTALOMMAL NAP MINT NAP!

Egészséges
közösség
...az Ő hatására
egybeilleszkedve és összefogva,
a különféle kapcsolatok segítségével
...gondoskodik önmaga növekedéséről,
hogy épüljön szeretetben.
(Efezus 4:16)

A 16. BalatonNET az Aliansz szervezésében

BalatonNET

2022. augusztus 17–21., Balatonszemes
www.balatonnet.hu | www.facebook.com/balatonnet

„Az életet csak hátratekintve lehet megérteni,
de élni előre nézve kell.” (Søren Kierkegaard)

KERESZTÉNY
VEZETŐI
AKADÉMIA

tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a
Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek
vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28,18−20)

A magyar gazdasági, politikai és egyházi élet megújulásának alapja, hogy legyen elég elkötelezett, felkészült
és Jézus tanítását követni akaró vezető, akik a korábbi
generációk tapasztalataival, valamint a modern üzleti
tudományok ismereteinek felhasználásával képesek
betölteni vezetői feladatukat.
Ennek fontosságát felismerve indította útjára 2017. januárjában a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága
(KEVE Társaság) Keresztény Vezetői Akadémiáját (KEVE
Akadémia). Jelenleg a KEVE Akadémia két kurzust ajánl,
Értékvezérelt vezetés és Elkötelezett vezető címmel. ITT
„Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek

Látás – a képzés fő célja
Keresztény vezetők közösségének létrehozása az üzleti,
közszolgálati és egyházi életben, akik lelki ajándékaikat az
Akadémián tanult modern vezetési tudományokkal kiegészítve életük minden területén, de különösen a vezetésben
Isten dicsőségére alkalmazzák, és ennek gyümölcseként
másokat is erre ösztönöznek (tanítványság), így jelentős és
nyilvánvaló hatással vannak a társadalomra.
A képzés küldetése
Egy olyan műhelymunka létrehozása, amely tapasztalattal
rendelkező és leendő keresztény vezetőket ültet egy asztalhoz annak érdekében, hogy egymással megosszák, hitüket
miként élik meg életük minden területén – és így együtt
növekedjenek Krisztusban, illetve másokat is meghívjanak
Krisztus követésére.
Székhely és iroda:
1088 Budapest, Gutenberg tér 2.,
félemelet 3.
Honlap: www.keve.org; facebook.com/kevetarsasag/
Telefon: +36 30 345 0365; E-mail: mail.keve@gmail.com
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