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Vezetői élettervezés és 

működésfejlesztés 

AGILIS ÉLET – AGILIS MUNKAVÉGZÉS 

Life BACKLOG 

/módszertani keretrendszer/ 



Kedves Partnerünk, 

 

Örülünk, hogy kifejezte érdeklődését programunk iránt. 

 

Gm-ALPHA SPRINT – Vezetői élettervezés és 

működésfejlesztés 45 perc / Zoom konzultáció 

 

A program során megosztunk egy keretrendszert, amivel extrém 

gyorsan változó világban tudja elérni a céljait. Elsősorban vezetőknek, 

vállalkozóknak, tulajdonosoknak, agilis projektekben résztvevőknek és 

a digitális átalakulás szereplőinek, digitális és nem digitális termékek 

fejlesztőinek szól. 

 

Miért agilitás? 

 

Az agilis módszertanok a szoftverfejlesztés, hadiipar, gyógyszeripar, 

űripar és ezzel kapcsolatos kutatás-fejlesztés világából jönnek. 

Alapvetően a valósággal és a környezettel állandóan kapcsolatban levő, 

folyamatos tapasztaláson és fejlesztésen alapuló keretrendszerek.  

Hatékonyság és gyors eredményelérés, azonnali reagálás a működés 

lényege. Mára az agilis módszerek már a technológia és 

szoftverfejlesztés keretein kívülre léptek és az élet egyre több 

területén nyernek teret. 

Amennyiben az életünk egyéb területeinek a működése nincs 

összhangban ezzel a gondolkodásmóddal, nehéz egyensúlyt teremteni a 

munkánk és az életünk más területei (amik valójában számítanak) 

között. 

https://www.linkedin.com/in/istvantisotzki/


 

Amennyiben az életünk minden területén „agilisan gondolkodunk” és 

alapvetően egy „agilis életet” élünk, alkalmazva a szakmai módszertanok 

keretrendszereit, akkor az eredmény egy elégedettebb élet, 

harmonikusabb és eredményesebb hétköznapok lehetnek.  

Gyorsabban tudunk reagálni bármilyen -akár extrém és 

kiszámíthatatlan- változásra. Szinte bármilyen életet kreálhatunk 

magunknak és magunk alkothatjuk meg azt a valóságot és jövőképet, 

amiben élni szeretnénk. 

Életünk fontos területei összhangban lesznek és uralni tudjuk az 

egyensúlytalanságot, külső bizonytalanságot akár súlyos 

krízishelyzeteket is. Célokat tűzünk ki és eszközeink, módszereink, 

rutinjaink lesznek a megvalósításukra.  

A „nagy feladatokat” annyi részre szeleteljük, ami már kezelhető és 

mindig csak EGYETLEN dologra fókuszálunk: ami a legfontosabb. 

Vezetői élettervezés és vezetői működési hatékonyság témában több 

programunk van, beszéljünk… 

 

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-Life BACKLOG 

 

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. 

 

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…és egy komplex megvalósítási módszertan… ezen 

dolgozunk… 

 

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

2- Stratégiai célok (3-5 év) – ami közelít a vízióm irányába 

3- Éves cél (ami a 3-5 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 

 



 

Mit akarok? 
 

 

Mi az 

IGAZSÁG? 
 

 

Mit TEHETEK az igazság 

alapján, hogy elérjem, amit 

akarok? 
 

 

 



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 módon 

iii. megfelelő hatékonysággal 

iv. megfelelő eredményt produkálva 

v. megfelelő időkeretben 

 



 

 



IDŐKERETEK 

Mik az 1-3 legfontosabb időkereteim és a hozzájuk kapcsolódó 

kulcstevékenységeim? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 perc IDŐKERET -1 

-  

- 

- 

- 

- 

 

90 perc IDŐKERET -2 

-  

- 

- 

- 

- 

 

90 perc IDŐKERET -3 

-  

- 

- 

- 

- 

 



Rendben van, tudom, hogy csak a mai napra figyeljek és fókuszáljak. De 

mi határozza meg, hogy min dolgozzam MA? 

A teljes képet a következő elemek adják 

 

• Gm-Alpha Sprint élettervezési munkafüzet 

 

o Vízió – 5+ év 

o Elvek – amik meghatározzák, ahogy gondolkodom 

o Életünk fontos területei ((pénzteremtés – kapcsolatok -

önfejlesztés – digitális élet – (metaverzumok)) 

o Életünk fontos területei – 3 éves célok 

o Életünk fontos területei – 1 éven belüli célok 

o Életünk fontos területei – 12 hetes célok és sikerciklusok 

 

• Gm-Life BACKLOG tábla – azoknak a vágyaknak, álmoknak, 

céloknak az összessége, amiket a következő 5 évben el szeretnék 

érni. Egy elégedettséget adó élet szempontjából fontos 

területeken összeszedett legfontosabb tevékenységeim és 

céljaim gyűjteménye. 

 

• Gm-Life BACKLOG - SIKEROKOZÓ táblák az életem számomra 

fontos területein. Annak az 1-5 fontos sikerokozó célnak és 

tevékenységnek a gyűjteménye, amik teljesülésének 

KÖVETKEZMÉNYE lesz, hogy megvalósulnak a nagyobb céljaim. Ez 

egyfajta feldarabolása, lebontása, fontossági sorrendbe állítása a 

nagyobb céloknak. Tevékenységekben és időrendben is egy 

egységet és ritmust képez és megadja az alapját annak, hogy min 

érdemes dolgoznom a következő 12 hétben. 

 

• A következő 12 hét fontossági sorrendjei, céljai és tevékenységei 

adják a választ arra: Mi a MAI dolgom? 



Kialakítható egy ismétlődő, a változások és a valóság szerint állandóan 

aktualizálható, rutinszerű működésünk. Haladni fogunk az utunkon, 

bármi van… 

 

A ritmus…. 

 

o Gm-Alpha Sprint élettervezési munkafüzet - egyszer megalkotom, 

utána évente aktualizálom… vagy akkor, ha drasztikus változás 

történt valamelyik, számomra fontos területen 

 

o Gm-Life BACKLOG tábla és Gm-Life BACKLOG SIKEROKOZÓK 

táblák – egyszer megalkotom és negyedévente aktualizálom 

 

o Gm-Tiszta Lap – NAPONTA használom! – Az előző kettő 

eszközrendszer aktuális tartalma adja meg az alapját, hogy MA 

mire fókuszálok. 

 

A teljes módszertan és megvalósítási támogatás a Gm-ALPHA SPRINT 

vezetőfejlesztési konzultációk és más Gm-Mentorprogramok 

keretében érhetők el. Igény szerint online/offline csoportos 

konzultáció vagy workshop is kiváló a tudásátadásra és azonnali 

alkalmazásra. 

 

 

 

 

 

 



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 

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

