
 

  

Tisótzki István 

Gm-Vip 77 Mestertervezés 

2022.01.24. 

Gm-Lopott idő 

 

1 szokás – 1 eszköz 
…és 21-66 nap múlva felszabadul naponta 1 órám 

több eredmény – kevesebb idő alatt 

10+5 perc időigény/nap 



Kedves Partnerünk, 

 

Örülünk, hogy kifejezte érdeklődését programunk iránt. 

Gm-Lopott idő   45 perc / Zoom konzultáció 
 
A program során megosztunk egy eszközt, és egyetlen szokást. 
Naponta alkalmazva sokkal jobban irányíthatjuk a tevékenységeinket, 
amikre az IDŐ-t használjuk. Megtanulunk IDŐKERETEK-ben 
gondolkodni. 

 
Az idő nélkülünk is megy, a tevékenységeinkkel tudunk gazdálkodni. 
Hogyan döntjük el, hogy mi fontos számunkra és mi nem az? Mire kell 
NEM-et mondanunk? 

 
A válaszokért sokkal nagyobb keretekben kell gondolkodnunk. A napi 
hatékonyságunk és eredményessége egy komplexebb terv része.  

Vezetői élettervezés és vezetői működési hatékonyság témában több 
programunk van, beszéljünk… 

 
A Gm-Lopott idő 45 perc önállóan is eredményt hoz, de része több 
szolgáltatási csomagunknak. 

 
Reméljük, tetszeni fog… és lesz legalább egy gondolat, ami naponta 
megvalósítva lendíti az Ön életét. 

 
A továbbiakban megosztunk néhány módszertani keretet, amikről 
bővebben lesz szó… Kíváncsi a részletekre? 

 



Eszközöket és módszereket adunk, hogy közelítsük azt, ami most 
van… ahhoz, ami lehetséges! 

 

 
 

A működésünk mindig elmarad attól, ami lehetséges… de gyakran 
egy külső szem jobban látja azt, amiről nem tudjuk, hogy nem 

tudjuk… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez lehetséges...

Ezt próbáltam...

Ez működik... ez van 
most...

Jelenlegi működési teljesítményem 
= 

Teremtett EREDET szerinti maximális 
potenciálom célirányos cselekedetei 

– (Önszabotázs + Kívülről jövő hatások szabotáló ereje) 



Az eszköz - Gm-TISZTA LAP canvas 

 
A mellékelt rendszer szerinti működés elsajátítása hónapokba, 
évekbe telik. Nem baj, ha most nem érthető… beszélni fogunk róla ill. 
folytathatjuk a munkát a témában. 

 

Az ÉLETEM az életem és a CÉG ennek csak egy eszköze 
(pénzteremtéshez) …ahhoz, hogy kibillenjek az eddigi működésből és 
egy következő szintre lépjek, tudni kell, hogy „általában” mit akarok. 

 

A következő oldalon talál egy élettervező keretrendszert, kemény 
anyag… A Gm-Mentorprogramokban együttműködve van hozzá egy 30 
oldalas munkafüzet… ezen dolgozunk… érdemes évente egyszer 
átgondolni… utána akkor, ha valami nagy változás van… 

 

1- Vízió - Mit akarok, hogy akarok élni? (akár 5-25 éves távlat) 

2- Stratégiai célok (3 év) – ami közelít a vízióm irányába 

3- Éves cél (ami a 3 éves cél lebontása) – Mit kell tennem ebben az 
évben… a következő 12 hónapban? 

4- Megvalósítás 12 hetes ciklusokban 

5- Mit kell tennem a héten, hogy elérjem a 12 hetes célt? 

6- Mit kell tennem ma, hogy közelebb kerüljek a célomhoz? 

7-    Deep Work/Mély munka sprintek alkalmazása – kulcs időkeretek 
és tevékenységek 

 



Extrém gyorsan változó környezetre szabott működés 

Gm-Vip 77 ALPHA SPRINT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vezetői élettervezés 

KKV – Startup – Vállalati döntéshozók részére  

 

CÉLJAIM – 3 év 

VÍZIÓM – VÁGYOTT 
MŰKÖDÉS 

MIT AKAROK AKARNI? 

MIT ÉRDEMES AKARNI? 

ELSŐ SZÁMÚ 
CÉLOM 

CÉLJAIM – 1 év 

CÉLJAIM – 12 hét 

CÉLJAIM – 1 hét 

CÉLJAIM MA  

– TISZTA LAP - 

PÉNZTEREMTÉS – ANYAGI JAVAK 

FEJLŐDÉS – FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉS 

EMBERI KAPCSOLATAIM 

DIGITÁLIS ÉLETEM 

ÖNFEJLESZTÉS - FIZIKAI 

ÖNFEJLESZTÉS - SZELLEMI 

ÖNFEJLESZTÉS - LELKI 

KAPCSOLÓDÁSAIM – ÖNFEJLESZTÉS KÖZÖSSÉGI – FIZIKAI VILÁG  
HÁLÓZATI JELENLÉT – 2D VALÓSÁG – 3D VALÓSÁG 

TEREMTETT EREDET SZERINTI MAXIMÁLIS KAPACITÁSOM 

ALAPELVEK 

gmvip77.hu 



Egységes és teljes vezetői működésfejlesztési programot-, 
keretrendszert, módszert és eszközöket adunk. 

Lényege…. valójában mindig csak 1 nap terhét tudom cipelni (ennek 
átgondolására szolgál a Gm-Tiszta Lap canvas) 
 

A szokás - naponta 10 percet szánok rá, 
reggel, amikor semmi, senki nem zavar + 5 
percet este az értékelésre (vagy 10+5=15 perc 
minden reggel az adott nap átgondolása + előző 
nap értékelésére) 
 

TISZTA LAP (kinyomtatva, kézzel töltve, minden nap csak 1 érvényes, 
előző napit kidobom) 
 

1- Mik a céljaim a következő 12 hétben? Mi a legfontosabb? 
2- Mit kell tennem ma? – hogy elérjem a heti célt és közelítsek a 

12 hetes cél felé? 
3- Mit kell tennem ebben az időkeretben (20perc-90 perc) – hogy 

elérjem a napi célt? 
4- Mik az 1-3 legfontosabb kulcstevékenységeim és a hozzájuk 

kapcsolódó időkereteim? 
5- Milyen tevékenységet kell csinálnom MOST? (azzal, amim van, 

ott, ahol vagyok, úgy, ahogy tudom) – melyik 
kulcstevékenységre és időkeretre fókuszálok? 
 

i. megfelelő dolgot 
ii. megfelelő hatékonysággal 
iii. megfelelő eredményt produkálva 

 
 



 

 



IDŐKERETEK 
Mik az 1-3 legfontosabb időkereteim és a hozzájuk kapcsolódó 

kulcstevékenységeim? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 perc IDŐKERET -1 

-  

- 

- 

- 

- 

 

90 perc IDŐKERET -2 

-  

- 

- 

- 

- 

 

90 perc IDŐKERET -3 

-  

- 

- 

- 

- 

 



Hogy tetszik? Örülök, ha várja a 45 perces konzultációt, aminek a díját 
ráadásul most átvállalom. Ha nem, az sem gond… 

 

Folytathatjuk a munkát a Gm-Vip 77 Mestertervezés valamelyik 
mentorprogramjával, vagy egyedi ajánlatot adunk. 

 

Beszéljünk? 

 

 

 

 

Tisótzki István 

M: +36 30 737 5554 

Mail: uzletiterv@gmvip77.hu 

Web: gmvip77.hu 


