
FII LIDER ACOLO UNDE EȘTI! 

2. JOHN C. MAXWELL - Ce au toți liderii în comun 

John C. Maxwell este unul dintre cei mai populari autori bestseller al New York 

Times, coach și vorbitor. El a fost numit în ultimii ani liderul #1 în afaceri de către 

Asociația Americană de Management și cel mai influent expert în conducere din 

lume de către Inc. Organizațiile sale — The John Maxwell Team și EQUIP — au 

instruit peste 6 milioane de lideri de pe întreg pământul. Cea mai recentă carte a 

sa este intitulată Developing the Leader Within You 2.0 (în trad. Dezvoltarea 

liderului din tine 2.0)  

1. Dezvoltă o mentalitate a abundenței. 

2. Parcurge procesul.  

3. Plasează-te în locuri și alături de persoane care te inspiră. 

4. Crește în mod intenționat în fiecare zi. 

5. Lasă un decalaj în viziunea ta.  

John a împărtășit ce au toți liderii în comun - toți liderii văd MAI MULT decât văd 
ceilalți și ÎNAINTE ca ceilalți să vadă.

• Scrie o scurtă descriere a unei viitoare/mai bune versiuni  a propriei tale 

persoane: 
• Scrie o scurtă descriere a unei viitoare/mai bune versiuni a bisericii tale în case/

bisericii Vox Domini. 

Dezvoltă o mentalitate a abundenței.  Pentru o mai bună previziune în 
conducere, un lider trebuie să creadă în abundență. Aceasta e compusă din două 
idei: 

• Creativitate

• Flexibilitate 



Parcurge procesul. 

• Testează - Când eșuezi, întreabă-te ce s-a întâmplat?

• Eșuează - De ce nu merg lucrurile bine?

• Învață - Învață din acest eșec.

• Îmbunătățește - Îmbunătățește ceva în urma a ceea ce ai învățat.

• Reîncepe - Pune în aplicare ceea ce ai îmbunătățit. 

Conducerea ta. Cum ar putea acest proces să-ți ajute propria ta gândire? Asupra 
cărei părți din acest proces crezi că ar trebui să te concentrezi? Scrie mai jos.  

Crește în mod intenționat în fiecare zi. 

• Cine sunt oamenii și unde sunt locurile care-ți servesc în prezent ca sursă de 

inspirație pentru conducere? Notează mai jos.

• Cum îți extinzi capacitatea în diferitele domenii ale vieții tale? (mental, fizic, 

emoțional, spiritual, profesional) Ce citești? De la cine înveți?  
• Ce investiție zilnică intenționată în conducerea ta poți face pentru a-ți crește 

acel mai mult și mai înainte? 

Lasă un decalaj în viziunea ta. Care este decalajul în viziunea ta? John sugerează 
să-I cerem lui Dumnezeu să facă pentru noi ceea ce nu putem face noi pentru noi 
înșine. Petrece puțin timp scriind rugăciunea ta în această privință. Efeseni 3:20.
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