
VEZETÖI KÉPESSÉG FELMÉRÉSE

NÉv:

SZERVEZET:

DÁTUM:

POSZT:

POTENCIÁLIS VEZETŐI KÉPESSÉG PONTSZÁM :

TÉNYLEGES VEZETŐI KÉPESSÉG PONTSZÁM :

KrröLTÉsl ÚTMt]TATÓ :

FONTOS, HOGY E FELMÉRÉS KITŐLTÉSE SORÁN .NE KÉRD, VAGY NE FOGADD EL MÁS TANÁCSÁT!

Az itt következő kérdések mindegyikét őszintén válaszold meé, ahogy a dolgot tényleg gondolod.

(Az alábbi kérdések mindegyikénél csak egy választ jelölj be !)

i)   Az irányelvet

a, követni keu

b, értelmezni kell

c, figyelmen kívűl keu hagyni

2)   Egy eljárás használatakor az embemek

a, úgy keu alkalmaznia azt, hogy működjön

b, pontosan kell alkdmaznia azt

c, újra ki kell fejlesztenie azt

3)   Egy bulletin tanulmányozása során az embernek

a, ki kell vennie belőle azt, amit használni tud

b, a PC-hez kell igazítani azt

c, meg ken tanulnia pontosan használnia azt

4)   Mi a jobb valaminek azt igazgatása során?

a, Szorosan követni a leftktetett irányelveket

b, Kifejleszteni a saját eljárásmódjainkat

c, Ésszerűnek lenni

5)   Feltalált-e bárki is valaha tényleg valamit?

a, 18en

b' Nem

c, Bizonytalan

6)   Okoztál-e valaha is tényleg valamit?

a' 18en

b' Nem

c, Talán

7) Lehet-e valaminek egyetlen forrása?

a' 18en

b' Nem

c, Bizonytalan

~,`

~                             8) Tudsz-e rendszeresen valamiről, mielőtt megtörténik?

a,H
b, Nem

c, Bizonytalan

9) Az utasítások általában csak másokra vonatkoznak?

a' 18en

b, Nem

c, Bizonytalan

io)  Okozol-e rendszerint olyan dolgokat, amelyek Tőled

távol történnek meg?

a, 18en

b, Nem

c, Talán

11)  Akik elmondják, hogy elvégeztek valamit, amikor el is

végezték, azok

a, egoisták

b, ostobák

c, becsületesek

12)  Hogyan találta fel Thomas Edison a villanykörtét?

a, Személyesen

b, Egy csapat tagjaként

c, Korábbi fdfedezések lemásolásával

i3)  Hogyan kell kormányoznia egy kormányfőnek?

a, Egymagában

b, Egy tanács tagjaként

c, A nép akarata szerint



14)  A következők közül melyik segítene leginkább egy

tanulónak?

a, A tanfolyamfelügyelő éleselméj úsége

b, A tanfolyamfdügyelő segítőkészsége

c, A tanfolyamfelügyelő eltökéltsége

15)  Mi segítene leginkább egy precleamek?

a, Az auditor kedvessége

b, Az auditor okossága

c, Az auditor utasításai
•...'

16)  Ha meg akamád tudni, hogyan kezelj egy mosógépet, akkor

a, elolvasnád a használati utasítást

b, saját magad derítenéd ki

c, rávennél valaki mást, hogy megcsinálja

i7)  Szükséges-e, hogy legyen valaminek felelőse?

a, 18en

b, Nem

c, Bizonytalan

i8)  Csináltál-e valaha úgy, mintha feltaláltál volna valamit,

amikor nem tetted?

a, 18en

b, Nem

c, Bizonytalan

19)  A Szcientológia

a, nagyon régi

b,új

c, bizonytalan

20)  Vdószínű-e, hogy Krisztus ismerte a Szcientológiát?

a, 18en

b, Nem

c, Bizonytalan

21)  Amikor a preclear a processzingnek köszönhetően

rendbejön, mi volt a rendbejövetel valódi fonása?

a, Az audiotor

b, A preclear

c, A Szcientológia

d, LRH

22)  Ahhoz, hogy múködtessünk valamit, §zükséges-e

megértenünk, hogy miért működik?

a, 18en

b' Nem

c, Bizonytalan

23)  Tényező-e a telepátia más gondolatainak létrejöttében?

a, 18en

b, Nem

c, Valószínűleg nem

24)  Honnan számazik válójában a Szcientológia?

a, Sok embertől

b, LRH-tól

c, Régebbi tudásból

25)  Mi ajobb?

a, Csinálni a Szcientológiát

b, Fejleszteni a Szcientológiát

c, Gondosan` megtalálri. a magunk útján

26)  Egy meghatározott irányelv alkalmazásakor az ember

a, használja a józan eszét

b, alkalmazza azt pontosan

c, fejlessze azt, ha lehetséges

27)  Akkor lenne könnyebb mások felé promózni, ha azt

mondanánk, hogy a Szcientológiában kifejlesztett dolgok

a, egy csapat temékei

b, a Te segítségeddel lettek kifejlesztve

c, lRI.I által lettek kifejlesztve

d, már ismertek voltak

28)  Káros lenne-e jó irányelvet pontosan követni?

a' Igen

b' Talán

c, Nem

29)  Szükséges-e a fegyelem?

a, 18en

b, Nem

c, Bizonytalan

3o)  Keu-e valaha is büntetést alkalmazni?

a, 18en

b' Nem

c, Bizonytalan


