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HeF2015 dialógus konferencia: Június 26. 10.00-16.00    

SoL Academy angol nyelvű képzés: Június 26-28.     

Számos tanuló műhely és egyetemi kutatás fókuszál a szervezetek, 
mint élő szervezetek belső törvényszerűségeinek 
feltárására. E téren talán a legjelentősebb 
eredményeket az utóbbi 20 évben a kollektív, 
szervezeti intelligencia és az éber tudat, 
mindfulness és a rendszerszemlélet 

gyakorlati alkalmazása jelenti, nem független a 
kvantum elmélet, neurobiológiai és élő szervezetek 
kutatásaitól.   Mindez radikálisan más tapasztalást 
hozó új világképet tár fel, amely már most is érezteti 
hatását a szervezetek, a vezetőfejlesztés és az 
oktatás világában.  

Napjainkban a digitális és ökológiai tudat korában 
élünk.  D.Bohm, Nobel díjas kvantum fizikus szavai: 
„We are internally related to everything. Not 
externally. Consciousness is an internal relationship 
to the whole.” „Mi mindenhez kapcsolódunk a belső 
térben. Nem kívülről, hanem belülről. A tudatosság 

maga az egészhez való belső kapcsolódás.” 

Mit is jelenthet ez a gyakorlatban?   

Partnereinkkel közösen a műhelykonferencián e témát A humán erő 
forrásként kezeljük, 
Tavaly a kollektív intelligencia részvétel alapú fejlesztése, idén a 
mindfulness és majd szeptemberben a rendszerszemlélet.   
A HeF résztvevők a műhelykonferencia során   

 megtapasztalják a fenti disciplinák szemléletét és az 
alkalmazás teremtő erejét. 

 bepillantást nyernek a mindful Presence – Éber 
jelenLét alapú módszerek és a 
rendszergondolkodás kapcsolatába 

 tájékoztatást kaphatnak legújabb kutatási 
eredményekről,  

 kedvezményesen hozzájuthatnak a nyomdából 
frissen érkező Rendszergondolkodás játékosan 
könyvünkhöz 

 kapcsolódhatnak a hazai szakmai közösséghez 

 találkozhatnak hasonló értékrendben gondolkodó és 
azt tanulni és élni is akaró társakkal 
 

A műhelykonferenciát egy hétvégi, 2.5 napos angol nyelvű 
Mindfulness a vezetésben képzés követi a SoL és az angliai 
Incubatio közös szervezésében, Ruzsa Ágota Éva és Dr Bronwen 
Rees képző-fejlesztők vezetésével. Meghívott előadókról, a 
programról részletesebben olvashat a honlapon,www.solhungary.hu.  

JELENTKEZÉS ITT.  Érdeklődés: ildiko.kovacs@solintezet.hu 
 

HÁZIGAZDA SZERVEZETEK 

 Incubatio, UK.és Tanuló szervezetek a 
fenntarthatóságért, SoLHungary Alapítvány,Global 
SoL alapító tag.             

MindfulPresence/JelenLét 
és Rendszerszemlélet és 

Közösségi dialógus 
 

A műhelykonferenciák alapját 
a SoL kiadványok képezik. 

 
Rendszergondolkodás játékosan  

The Triple Focus 
 Világkávéház,  

Szinkronicitás-A vezetés belső 
útja 

A dialógusról  
 

Online bejátszások: 
 Senge, Scharmer, J.Brown, 

Kabat-Zinn  
 

Házigazdák 
a SoL Térteremtői és kiadói 

teamje 
+ meghívott szakemberek 

 Fazekas Gábor,   
Szabó Tünde, Raiffeisen bank 

Ligeti Róbert,  
Bányay Géza,hindu szerzetes 

Danka Miklós, kiadó 
Jagicza Ágnes, vezető coach 

Dr Bronwen Rees, Incubatio, UK 
 

P.Senge, az elmúlt 20 év  
korszalkotó menedzsment 
guruja, MIT professzor, Az 
5.alapelv, a Presence, The 
Necessary revolution, A Triple 
Focus, stb. szerzője, a SoL társ-
alapítója.  
O.Scharmer, MIT oktató, a 
Presence társ-szerzője, az ebből 
tovább fejlesztett U.elmélet, 
Vezetés a kibontakozó jövőből 
világhírű könyv szerzője, a 
Presencing Intézet alapítója.    
Jon Kabat-Zinn,  
Linkek: 
Vezetés és társadalom:  
Senge on systems thinking, 
contemplation and OL and on 
Change,  
Scharmer on blindspot, 
trasnformation,U.theory 
Jon Kabat-Zinn at Google 
Oktatás: Goleman-Senge on the 
book The Triple Focus 
Szakmai és Média Támogatók 
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