3 Septembrie 2009
Reghin - Conducere (2)

Adevarata conducere sau despotism.
Formarea unui lider de Frank Damazio :
Influenta
Conducerea pozitiva:- influenteaza prin incurajare, inspiratie si motivatie.
Laude si face critici pozitive
Conducerea negativa – influenteaza prin reguli, restrictii, critici.
Relatiile:
Conducerea pozitiva- bune relatii cu colegii de servici, respect pentru
opiniile lor. O atitudine de “ noi”. incurajare si decizii luate impreuna.
Conducerea negativa: - atitudine superioara; inchidere la opiniile altora.
O atitudine de “Eu si ei”. Vede intrebarile ca si critica personala.
Scopuri si dezvoltare personala:
Conducerea pozitiva – lucreaza cu oamenii ca sa atinga scopurile si in
acelasi timp dezvolta oamenii .
Conducere negativa – interesat doar de rezultate si atingerea scopului.
Delegarea:
Conducerea pozitiva- deleaga munca importanta altora si ii indruma.
Conducerea negativa – nu deleaga, nici o decizie nu poate fi luata fara
permisiunea conducatorului.
Pregatirea:
Conducerea pozitiva – Pregateste si echipeaza oamenii.
Conducerea negativa- nu pregateste , nici nu echipeaza oamenii
Compasiunea:
Conducerea pozitiva– este o persoana inimoasa, cu compasiune si are un
natural interes in oameni.
Conducere negativa – Nu arata interes in oameni, si oamenii din jur nu se
simt iubiti sau acceptati.
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Caracterul unui om nu este atunci cand el este in momente de
comfort si convenabile, ci atunci cand el este in vremuri de
provocare si controversate”
-- Martin Luther King, Jr. Leadership,

Nu te lasa ofensat
Jignirile vor veni la fiecare lider, dar ceea ce faci cu ele va determina
longevitatea si succesul tau ca lider.
Luca 17: 17:1 Isus a zis ucenicilor Săi: „Este cu neputinŃă să nu vină
prilejuri de păcătuire, ( in engleza – este imposibil ca nici o ofensa sa nu
vina)
Ofensa GK = (Scandalon “scandaliza”); numele partii hamului la care
zabala este atasata ca sa tina directia? …………, sau se incurca singur. a
prinde in capcana, a surprinde sau a determina sa pacatuiasca.
Ioan 6:54-56, 60-61, 66
54 Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu, are viaŃa veşnică; şi
Eu îl voi învia în ziua de apoi.
55 Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană şi sângele Meu este cu
adevărat o băutură.
56 Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu, rămâne în Mine şi Eu
rămân în el.
60 MulŃi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis:
„Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?”
61 Isus, care ştia în Sine că ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii
acesteia, le-a zis: „Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de
poticnire?
6:66 Din clipa aceea, mulŃi din ucenicii Lui s-au întors înapoi şi nu mai
umblau cu El.
Isus in lucrarea lui a ofensat oamenii si a descoperit ceea ce era intradevar in inimile lor ( Farisei- Saduchei Reguli Religioase)
Cand esti tentat sa te ofensezei , Dumnezeu vede ce este in inima ta.
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5 lucruri pe care le poti face ca sa invingi ofensa.

1)

Fii onest cu Dumnezeu despre jignire

2)

Iarta cealalta persoana si roaga-te pentru binele ei

3)

Roaga-l pe Domnul sa vindece rana din viata ta

4)

Avand jignire in conducere, aceasta poate duce la amaraciune.
Roaga-te pentru un duh bland in viata ta.

5)

Ofensa impartasita cu un prieten de incredere poate ajuta procesul
de vindecare.

Daca astazi esti ofensat , este timpul sa lasi ofensa sa plece
Este timpul sa ierti.
Este timpul sa restaurezi relatiile distruse.
Este timpul sa aduci vindecare si restaurare
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