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beszámoló 

M ájus 19–21. között került megrendezésre a SOL (Society 

for Organisational Learning http://www.solonline.org) glo-

bális fóruma Párizsban, amelyen kb. 450 fő vett részt a világ szinte 

minden országából. A fórum a „Metamorphosis – New players. 

New games.” címet viselte, és a vállalati/szervezeti megújuláson 

túl a környezetvédelem, az oktatás és a politikai vezetés reformjá-

val is foglalkozott. A részvevők között vegyesen voltak vállalati- és 

pártvezetők, tanácsadók, kutatók és a civil szférában dolgozók, így kifejezetten érdekes volt 

megtapasztalni a beszélgetéseken, workshopokon a különböző szempontokat, és közös neve-

zőre hozni a víziókat a realitásokkal. 

Móricz 

Emese 

Párizsi morzsák – Global SOL Forum 

Az egyik leggyakrabban em-

legetett téma a fiatalok be-

vonása, oktatása, pozícióba 

helyezése volt, úgyhogy a 

kezdő plenáris beszélgeté-

sen, Peter Senge és Arie de 

Geus mellett három nagyon 

tehetséges fiatal számolt be 

arról, hogyan látják ők a vilá-

got, milyen módon kívánnak 

bármilyen szervezeti struktú-

rában és hierarchiában részt 

venni, mi számukra a 

Metamorphosis tízparancso-

lata és mennyire fontos nekik 

a boldogság napi szintű 

megélése. 

Nekem kifejezetten tetszett, 

hogy képesek bármit meg-

kérdőjelezni, nem akarnak a 

„járt úton” továbbhaladni, fe-

lelősséget éreznek magukon 

túl a környezetükért, a támo-

gatásra szorulókért is. Le-

hetséges, hogy az „én, 

enyém, nekem” mindenható-

ságát felváltja végre a „mi, 

miénk, nekünk” kultúrája? Jó 

lenne és jót tenne a mikro- 

és a makro-környezetünk 

számára is, de nagyon! A be-

szélgetés legfontosabb üze-

netei a profit-optimalizálás, a 

profit-maximalizás helyett a 

nagy magán- és állami tulaj-

donok helyett a közösségi 

tulajdonlás és döntések vol-

tak. És az ezzel együtt járó 

bevonás, értelmes részvétel, 

amelyek maguktól megte-

remtődnek. 

Az előadók közül még ki-

http://www.solonline.org/
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emelném Adam Kahane-t és Lord David 

Owent is. Adam Kahane a Power and Love c. 

könyvéről tartott előadást, amely több évtize-

des tapasztalatát köti csokorba. Szerinte 

ugyanis két fő energia mozgatja a világot, az 

Erő és a Szeretet. Mind a kettő képes jól 

(generatív/teremtő módon) és túlzóan 

(degeneratív/romboló módon) megjelenni. 

Ahhoz, hogy az 

egyensúlyt fenn 

lehessen tarta-

ni, az Erőnek a 

Szeretet ener-

giájára, míg a 

Szeretetnek az 

Erő energiájára 

van szüksége. 

Kahane nagy 

előszeretettel 

idézi a könyvé-

ben és az elő-

adásában Martin Luther Kinget, aki szerint 

"Power without love is reckless and abusive, 

and love without power is sentimental and 

anemic." (Az erő szeretet nélkül vakmerő és 

goromba, a szeretet erő nélkül szentimentális 

és vérszegény – a szerz.) Hogyan tudjuk a 

szeretetet és az erőt együttesen és a megfe-

lelő módon használni a mindennapokban? 

Kahane szerint egy dinamikus egyensúlyt kell 

létrehozni; úgy kell a két energiát használni, 

ahogy a két lábunkat járás közben, amikor a 

súlyt szinte észrevétlenül az egyikről a má-

sikra áttesszük és így haladunk. Fontos, hogy 

folyamatosan meglegyen a belső kapcsolat 

és az önreflexió, így egy frusztráló helyzetben 

már akkor is képesek vagyunk visszajelzést 

adni a környezetünk számára, amikor még 

kontroll alatt tudjuk tartani a reakciónkat, il-

letve a környezetünket figyelve könnyebben 

megérezzük, mikor van szükségük megállás-

ra, vagy bátorításra, bővebb információra. 

Ezt a képességet nem is olyan nagyon nehéz 

elsajátítani, bármilyen érzelmi intelligenciát 

segítő fejlesztés, vagy meditáció – ebben is 

kifejezetten a mindfulness „éberség meditá-

ciója” segít –, vagy a Gestalt, szomatodráma, 

illetve a harcművészetek és a tánc tud hatá-

sos lenni. 

Lord David Owen a Hübrisz-szindrómáról 

tartott előadást, amelyet ő is évtizedek óta 

kutat. Eredetileg a politikusokat vette górcső 

alá, de – sajnos, vagy nem, ez a napi szintű 

realitás – a mai globális vállalatok vezetőinél 

is könnyen kialakul ez a tünet-együttes. A 

Wikipédia így fogalmaz a Hübrisz eredetéről: 

„A hübrisz ókori görög fogalom, amelyet leg-
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Jegyzet 

1 http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCbrisz#cite_note-1 

inkább a gőg, elbizakodottság szóval szokták fordítani. Eredetileg túl-

kapást, áthágást jelöl, másvalaki szférájába ártva behatolást jelentett. 

A klasszikus Athénben azonban konkrét büntetőjogi fogalom is volt: 

az olyan erőszakos cselekedeteket jelölték vele, amelyek célja kizáró-

lag az áldozat megszégyenítése és megalázása volt, a saját felsőbb-

rendűség kimutatásáért. Erkölcsileg a legnagyobb bűnt jelentette: azt 

a bűnt, hogy az ember elfeledkezik az istenek elsőségéről, és önmagát 

hiszi mindenhatónak. A túlvilági lét szempontjából a vallási hagyo-

mány szerint két morális választási lehetőség létezett: a 

szophroszüné, azaz a jámborság erénye szerint élő ember túlvilági 

boldogságra számíthatott, ha viszont a hübrisz határozta meg maga-

tartását, része az alvilági szenvedés lett. Istenek közül Nemeszisz, a 

megtorlás istennője legfőképpen ezt büntette.”1 

Nem biztos, hogy minden felsővezető érintett ebben a kérdésben, hi-

szen mindenképpen kell hozzá egy „alap-narcisztikus” attitűd, de a 

hatalom – és főleg, a mindenható hatalomként megélt pozíció – sze-

mélyiség-torzító hatása sokkal több mindenkit sújt, mint gondolnánk. 

David Owen a visszaúttal kapcsolatban eléggé szkeptikus: szerinte 

egy igazi gyógymódja van ennek a betegségnek, az pedig a bukás 

maga, és az is csak akkor, ha az illető felvállalja, hogy tanul a történ-

tekből. Neki biztos elhiszem, hogy így is van. Saját bevallása szerint ő 

is megjárta ezt az utat, és a javára fordította. 

„Ahhoz, hogy az egyensúlyt fenn  

lehessen tartani, az Erőnek a Szeretet 
energiájára, míg a Szeretetnek az Erő 

energiájára van szüksége.” 
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