Minden a vezetésen áll vagy bukik
Egy nap John C. Maxwell-lel Budapesten
„Nem születünk jó, vagy rossz vezetőnek, sőt, egyáltalán nem születünk vezetőnek. Az számít,
hogy miután megszületsz, mit kezdesz magaddal. Ahhoz, hogy jó vezetővé válj, nagyon jól kell
tudnod figyelni. A nagyszerű vezető először hall, odafigyel, tanul, azután vezet.”
November 9-én összesen csaknem 3.000 ember hallgatta érdeklődve, tudásra szomjazva
a világ első számú vezetéselméleti szakértőjét Budapesten, a Hungexpo „A” pavilonjában.
A délelőtti, a keresztény eseményen egyházi vezetők figyelték, jegyzetelték azt, amit a lelkipásztor, író, üzletember könnyedén, mégis határozottan megosztott velük: „Régen azt hittem a vezetetés arról szól, hogy irányokat adok, elmondom, mit kívánok tőlük, nem értettem
a kérdések fontosságát. A jó vezető kérdez. És a jó vezető az embereket a temperamentumaik,
álmaik alapján vezeti, más szóval a jó vezető az embereket személyesen vezeti!”
A délutáni, az üzleti konferencia népes vendégserege a sikerről, mint értékrendről hallgatott két előadást: „Amikor a célról beszélek, sokan megkérdezik tőlem, hogyan találom meg
a célomat, a tervemet az életre? Az ember életének két nagy fordulópontja van: Amikor megszületik, és amikor felismeri, hogy miért. Amikor felismered a miértet, akkor felfedezed az utadat,
az ösvényedet. Mindenki egyedülálló, fel kell fedezni ezt az egyediséget. Ahhoz hogy felfedezd a
célodat, két fontos dolog szükséges: Fedezd fel, mivel kapcsolatban vagy szenvedélyes, és lásd
tisztán, hogy mik az erősségeid.”
John C. Maxwell, a The New York Times és a The Wall Street Journal bestseller írója elmondása szerint nem érte el az összes célját, nem valósította meg minden álmát. Sőt, nem is biztos
abban, hogy szeretné mindezt megvalósítani. A 66 éves lelkipásztor, író, üzletember reméli,
hogy úgy hal majd meg, hogy még mindig az álmait álmodja. Az út sokkal érdekesebb, mint
maga a cél - mondja, és az a leglényegesebb, hogy milyen hatással van ránk maga az utazás.
„Nem rajtunk múlik, hogy hány évig fogunk élni, de igenis rajtunk múlik, hogy abból mennyi
nevezhető igazán életnek. Nem rajtunk múlik, hogy csúnya vagy szép az arcunk, de arckifejezésünk igenis rajtunk múlik. Életünk nehéz pillanatait nem kerülhetjük el, azt azonban igen, hogy
ne legyenek még a kelleténél is nehezebbek. Nem tehetünk róla, ha pocsék a világ hangulata,
de a saját hangulatunkról igenis tehetünk. Túlságosan gyakran akarunk olyasmin változtatni,
amin nem tudunk. Változtassunk inkább azon, amin tudunk.” John C. Maxwell
Üdvözlettel:
Bali mónika
Média kapcsolati igazgató

