
 

  

Tisótzki István 

Gm-Vip 77 Mestertervezés 

2022.03.15. 

Gm-STRATÉGIA 

 

1 eszköz 
Stratégia tervezése és megvalósítás extrém gyorsan 

változó környezetben  

45 perc múlva lendület a vezetői munkámban 



 

Kedves Partnerünk, 

 

 

Örülünk, hogy kifejezte érdeklődését programunk iránt. 

Gm-STRATÉGIA 45 perc / Zoom konzultáció 

 

A program során megosztunk egy eszközt, amivel gyorsan tervezhető 

egy vállalat, vállalkozás jövője. 

 

A Gm-Mestertervezés mentorprogramok eszközrendszerét több mint 

5 éve fejlesztjük és extrém gyorsam változó környezetre szabottak. 

 

Több, mint 300 Canvas/egy oldalas munkalap került megalkotásra, amik 

innovatív emberi-, vezetői-, szervezeti működés kialakítását 

támogatják és önállóan is használhatók. 

 

Ezek közül megosztjuk az egyik kedvencünket. A meglevő ügyfeleink is 

nagyon szeretik. Miért? …. hát erről fogunk beszélni 45 percben. 

 

Kíváncsi a részletekre? 

 

 

 

 

https://www.gmvip77.hu/gm-45/
https://www.gmvip77.hu/gm-45/


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) 



Mit akarok? 

 

 

Mi az 

IGAZSÁG? 
 

 

Mit tehetek az 

IGAZSÁG alapján, hogy 

elérjem, amit AKAROK? 
 



Az eszköz – Gm-5 bátor lépés canvas 

 

A mellékelt rendszer szerinti működés elsajátítása hónapokba, évekbe 

telik. Nem baj, ha most nem érthető minden… beszélni fogunk róla ill. 

folytathatjuk a munkát a témában. 

A Gm-5 bátor lépés canvas mögött további eszközrendszer van. 

Mindegyik területen külön tudunk dolgozni és mindegyik terület fontos 

egy vállalkozás, vállalat életében. Ez az egy oldalas munkalap egy gyors 

áttekintésre szolgál akkor is, ha „összezavarodnak” a dolgok és akkor 

is, ha egyszerűen csak javítani akarunk a működésünkön és egy 

következő szintre fejlődni. 

 

Használata 

 

• Legjobb A3 vagy A1 méretben kinyomtatni 

• Kézzel írva, filccel töltjük 

• Excelben is használható 

• Csapatban dolgozva, megosztott dokumentumban vagy belső 

workshopok, megbeszélések eszköze is lehet 

• A kérdések katalizálják, hogy min gondolkodjunk az adott 

témakörnél 

• Leírjuk a gondolatainkat, ötleteinket – Hogyan érjünk el egy 

vágyott állapotot? 

• Csak szavakat, ábrákat, rövid „kódokat” használunk… semmi bla... 

bla… bla… 

 

Mit kell tennem a következő 90 perces 

időkeretben? 



VEZETŐI STABILITÁS - ELVEK 

Hogyan maradjunk stabilan "belül", amikor minden olyan gyorsan 

változik "kívül"? Minél gyorsabbak és minél nagyobbak a változások a 

kinti világban, annál jobban kell törekednünk a "benti világunkban" arra, 

hogy megtaláljuk azt, ami "állandó és örök". Ezt szerintem mindenki 

máshol keresi és találja meg, de a "világlátás", gondolkodásmódunk, 

alapelveink biztosan kihatnak a döntéseinkre és azok 

következményeire. De mik lehetnek ezek az alapelvek? ...tehetjük fel a 

kérdést magunknak. Vannak olyan alapelvek és értékek, amik 

függetlenül attól, hogy milyen korban élünk igazak voltak 1000 évvel 

ezelőtt és igazak lesznek, amíg emberek élnek...ilyenek lehetnek… 

Az első és legfontosabb érték a SZABADSÁG: A bennünket ért 

hatások és a rájuk adott válaszaink között mindig van egy hely a szabad 

döntésre. A döntésünk szabadságát csak a jóváhagyásunkkal veheti el 

bárki. Mindig van egy jobb megoldás, a próbálkozást soha nem adhatjuk 

fel. 

 

A második fontos érték az INTEGRITÁS: kifejezi, hogy mennyire van 

összhangban az, amit érzünk, gondolunk, mondunk és cselekszünk. 

 

A harmadik érték a MEGGYŐZŐKÉPESSÉG: megadja, hogy elfogadjam: 

A változás kapui minden emberben csak belülről nyithatók, figyelek rá 

és meghallgatom azt, amit a másik ember érez, mond, gondol és 

cselekszik. Először arra törekszem, hogy értsek, mielőtt elvárnám, 

hogy megértsenek. 

 

A negyedik érték a TÜRELEM: képessége megadja, hogy türelmes 

legyek magamhoz, az emberekhez és a folyamatokhoz. Az emberekkel 

és a folyamatokkal kapcsolatban a gyors a lassú és a lassú a gyors. 



Az ötödik érték a TANÍTHATÓSÁG : megadja a bölcsességet, hogy 

elfogadjam: Mindig van olyan tudás, amiről azt sem tudom, hogy nem 

tudom. Hagyom magam befolyásolni azok által, akik előre visznek. Az 

egyre gyorsabban változó világban nem az a fontos, hogy mit tudok, 

hanem az, hogy milyen gyorsan felejtem el a régit és milyen gyorsan 

tanulom meg az újat.  

 

A hatodik érték a TUDÁS : törekszem a tudás megszerzésére, de a 

"fentről szerzett tudást" átadom annak, aki "lentebb van". A 

"tudásmohóság" önmagában nem érték, ha nem alkalmazzuk a 

gyakorlatban, és nem osztjuk meg másokkal. 

 

A hetedik érték a KEDVESSÉG : hiszem, hogy csak a valódi erővel és 

valódi hatalommal rendelkező ember képes igazi gyengédségre, valódi 

szeretetre. 

 

A nyolcadik érték a FEGYELEM : minden csábító erő ellenére azokra a 

dolgokra fókuszálok amik a legjobbak és legfontosabbak számomra. Ha 

tudom, hogy mire mondok IGENT, minden másra NEM-et mondhatok. 

 

A kilencedik érték a KÖVETKEZETESSÉG : függetlenül a 

környezetemtől, a körülményektől, ugyanazokat az elveket vallom 

életem minden pillanatában. Kitartok akkor is, ha mindenki más a 

környezetemben másként cselekszik. Tudom, hogy a következetesség 

nem azt jelenti, hogy "ugyanazt gondolom ma", mint amit tegnap 

gondoltam, miközben a körülmények gyökeresen megváltoztak. 

 

A tizedik érték a TÖRŐDÉS : figyelmes vagyok azokhoz akik a hozzám 

legközelebb állnak, törekszem rá, hogy megértsem, támogassam azokat 

akiket a legjobban kedvelek. 

 



A tizenegyedik érték az ELFOGADÁS : elfogadom az embereket akiket 

nem tudok megváltoztatni, megváltoztatom azt az embert akit meg 

tudok változtatni és elég bölcs vagyok ahhoz, hogy tudjam ez az ember 

Én vagyok. 

 

A tizenkettedik érték a KÖLCSÖNÖS FÜGGŐSÉG : tudom, hogy 

egyedül sokkal kevesebbre vagyok képes, mint együtt másokkal, kreatív 

együttműködésen alapuló kölcsönös függőségi kapcsolatokra törekszem 

másokkal. Keresem azoknak az embereknek a barátságát, támogatását, 

akikkel közösek az elveink közösek a céljaink, közös a sorsunk, 

megválasztom azokat az embereket, akikhez kapcsolódok. NEM-et 

mondok és azonnal zárom a kapcsolódást ahhoz, ami lehúz, hátráltat, 

elvesz, gyengít. 

A sor folytatható, vagy változtatható ... de az alapértékek irányítanak, 

nem mi irányítunk. Persze ezek (vagy más) alapelvek nem elegek, hogy 

elérjük, amit akarunk, nem védenek meg a kudarcoktól, de a siker 

mámorától sem. Kiindulópontnak azonban jónak tűnnek. A lényeg, hogy 

legyen "valami", amihez visszatérhetünk, ha összekuszálódtak a 

dolgok... 

A VÍZIÓ FONTOSÁGA 

 

Az "univerzumban" mindennek rezgése és energiája van, a 

gondolatoknak is.  

Amikor személyes-, vállalati víziót alkotunk, ez egyfajta magasabb 

rezgéssel létezik, mint a jelenlegi állapotunk. 

 

 



Miért?  

A jelenlegi "A" pontunkból el akarunk jutni egy vágyott állapotba, "B" 

pontba. A két állapot között "rezgéskülönbség" keletkezik, amiben a 

jelenlegi állapotunk alacsonyabb rezgéssel bír. (ki az a hülye, aki 

ugyanazt, vagy egy rosszabb helyzetet kíván magának x év múlva?) 

Kiegyenlítő erő: Minden egyensúlyra törekszik, ezért a vízió 

megalkotásával automatikusan életbe lép a kiegyenlítő erő, vagyis 

tulajdonképpen, ha akarjuk, ha nem, elindulunk a víziónk megvalósítása 

felé. A kiegyenlítő erő csökkenteni akarja a két állapot közötti 

rezgéskülönbséget. 

Az álmaid mindig legyenek nagyobbak, szebbek és színesebbek, mint az 

emlékeid és az út problémái és fájdalmai, amik oda visznek! 

 

ELSŐ SZÁMÚ LEGFONTOSABB CÉLOM AZ ÉLETBEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első számú, legfontosabb célom: 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………… 

Dátum: ………………………… 



 

Mi volt? Hol vagyunk most? Mi lesz? 
 

 

Jelenleg 2 fő valóságrétegben működünk. A 3. valóságrétegben - szűz 

vadászterület – zajlik a területszerzés. METAverzumok kialakulása! 

 

 

 



 

 

 

Mi a szellemi és érzelmi programunk?  

Milyen prizmán keresztül érzékeljük a kinti 

valóságot? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A hatások és a rájuk adott válaszaink között 

mindig van egy hely a szabad DÖNTÉS-re! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A stratégiai célunk (3-5 év távlat) elérése a 

víziónk irányába hat 

 

A vízió kőbe vésett, a stratégiai célok és 

megvalósítás akár egy nap alatt módosulhat 

extrém gyorsan változó környezetben 

 

 

 

 

 

 

 



Milyen területeken alkossunk a magán és céges 

életünkben VÍZIÓ-t? 

 

Hogyan mérjük a haladást? 

 

Mik a paraméterei a növekedésünknek? 

Hogyan mérjük a sikert? 

 

 

 

 

 



Az eszköz – Gm-5 bátor lépés canvas 

 

 

 

• Milyen eszközökkel, milyen területen 

akarunk nyerni? 

• Mik az alapértékeink? 

• Hol vagyunk most? Hova akarunk jutni?  

Mi a célunk? 

• Mi az az 5 bátor lépés, ami a célunkhoz 

vezet? 

• Hogyan mérjük a sikert? 



 

 

Mit érdemes akarni? 

Milyen trendek támogathatnak? 

Milyen trendek jelentenek veszélyt? 

Hogyan készülünk a Black Swan hatásokra? 

 

 

 

 

 



Mik a környezeti hatások, amikben dolgozunk? 

 

Mi a következő szintünk? 

 

Hogyan alakítjuk most a következő szintünk 

működési állapotát? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Milyen erők támogathatnak? –> Hogyan 

többszörözöm a hatásuk? 

 

Milyen erők szabotálhatnak? –> Hogyan 

iktatom ki ezeket? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Milyen üzleti modellt alakítok 

ki a megvalósításhoz? 

 
 

 

 

 

 



Hogy tetszik? Örülök, ha várja a 45 perces konzultációt, aminek a díját 

ráadásul most átvállalom. Ha nem vesz részt, 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 

mailto:uzletiterv@gmvip77.hu
https://www.gmvip77.hu/
https://www.linkedin.com/in/istvantisotzki/

