


Descrierea CIP a Bibliotecii Na¡ionale
MAXWELL, JOHN

Dezvoltå liderul din tine / John Maxwell
trad: Ligia ªendrea - Bucure¿ti: Editura AMALTEA, 1999

212 p.;  19 cm. - (Cunoa¿tere & Autoeducare)
Tit. orig. (engl): Developing the leader within you.
ISBN 973-97507-7-X

I. ªendrea, Ligia (trad.)

159.9
65.012.4

DEVELOPING THE LEADER WITHIN YOU
Copyright © 1993 by Injoy Inc.

DEZVOLTÅ LIDERUL DIN TINE / John Maxwell
ISBN  973-97507-7-X
© 2002 – EDITURA AMALTEA
adresa: OP 13 – CP 145 Bucure¿ti
internet: www.amaltea.ro  /  email: office@amaltea.ro

Toate drepturile asupra acestei edi¡ii sunt rezervate Editurii AMALTEA.
Nici o parte a acestui volum nu poate fi reproduså, în nici o formå, fårå permisiunea scriså a
Editurii AMALTEA.

Tipårit în România.

Colectivul EDITURII AMALTEA care a contribuit la realizarea acestei lucråri:
Cristian Cârstoiu, Simona Derla, Antoaneta Dincå, Gabriela Fårcå¿anu,
Eduard Ignat, Ana Mirela Lazår, Tatiana Militaru, Ana-Maria Murariu, Lidia Olaru,
M.C. Popescu-Drânda, George Stanca, Mihaela Stanca

tehnoredactare computerizatå: AMALTEA TehnoPlus

coperta: Simona Derla, Antoaneta Dincå
traducere: Ligia ªendrea
redactor: Ana-Maria Murariu

editori: Dr. M.C. Popescu-Drânda
Dr. Cristian Cârstoiu



CUPRINS
Introducere                                                                          5

1. Defini¡ia conducerii:
INFLINFLINFLINFLINFLUENUENUENUENUENºººººAAAAA                                                                  11

2. Cheia cåtre arta conducerii:
PRIORITPRIORITPRIORITPRIORITPRIORITÅÅÅÅÅºººººILEILEILEILEILE                                                             29

3. Cea mai importantå componentå a conducerii:
INTEGRITINTEGRITINTEGRITINTEGRITINTEGRITAAAAATEATEATEATEATEA                                                              45

4. Testul fundamental al conducerii:
CREAREA UNEI SCHIMBÅRI POZITIVECREAREA UNEI SCHIMBÅRI POZITIVECREAREA UNEI SCHIMBÅRI POZITIVECREAREA UNEI SCHIMBÅRI POZITIVECREAREA UNEI SCHIMBÅRI POZITIVE                             59

5. Cel mai rapid mod de a câ¿tiga conducerea:
REZOLREZOLREZOLREZOLREZOLVVVVVAREA PROBLEMELORAREA PROBLEMELORAREA PROBLEMELORAREA PROBLEMELORAREA PROBLEMELOR                                        85

6. Plusul de excep¡ie al artei conducerii:
AAAAATITUDINEATITUDINEATITUDINEATITUDINEATITUDINEA                                                                 107

7. Dezvoltarea celei mai de pre¡ averi:
OAMENIIOAMENIIOAMENIIOAMENIIOAMENII                                                                      123

8. Calitatea indispensabilå a artei de a conduce:
VIZIUNEAVIZIUNEAVIZIUNEAVIZIUNEAVIZIUNEA                                                                     149

9. Pre¡ul conducerii:
AAAAAUTODISCIPLINAUTODISCIPLINAUTODISCIPLINAUTODISCIPLINAUTODISCIPLINA                                                         171

10. Cea mai importantå lec¡ie în
învå¡area me¿te¿ugului conducerii:

FORMAREA PERSONALFORMAREA PERSONALFORMAREA PERSONALFORMAREA PERSONALFORMAREA PERSONALULULULULULUI DE CONDUCEREUI DE CONDUCEREUI DE CONDUCEREUI DE CONDUCEREUI DE CONDUCERE                189

Epilog                                                                                211



INTRODUCERE

Cred cå nu voi uita niciodatå acel moment. ºineam o
conferin¡å despre subiectul pe care îl tratez în aceastå carte
– arta de a conduce – ¿i tocmai luasem o pauzå de un sfert

de orå. Un bårbat pe nume Bob s-a nåpustit spre mine ¿i mi-a
spus: “Mi-ai salvat cariera! ¥¡i mul¡umesc din tot sufletul”. S-a
întors så plece, dar eu l-am oprit ¿i l-am întrebat: “Cum adicå
«¡i-am salvat cariera?»”. Mi-a råspuns: “Am cincizeci ¿i trei de
ani ¿i de ¿aptesprezece ani am o func¡ie care cere talent de lider.
Pânå nu demult m-am zbåtut, con¿tient cå nu aveam nici o
aptitudine în aceastå privin¡å ¿i cå båteam pasul pe loc. Anul
trecut am participat la seminarul tåu pe tema artei de a conduce,
¿i am învå¡at o serie de principii pe care le-am aplicat imediat la
birou. ªi miracolul s-a produs. Oamenii au început så må asculte
– la început mai reticen¡i, apoi chiar cu entuziasm. Înainte aveam
experien¡å berechet, dar îmi lipsea abordarea profesionistå a
problemei. Î¡i mul¡umesc cå ai fåcut din mine un lider”.

Mårturii ca aceea a lui Bob m-au încurajat så-mi dedic o mare
parte din timp formårii de lideri. Acesta este de fapt ¿i motivul
pentru care ¡in seminarii de arta conducerii în Statele Unite ¿i
în alte ¡åri cam de zece ori pe an. Tot acesta este ¿i rostul cår¡ii
de fa¡å.

Ceea ce ve¡i citi este apogeul unor abilitå¡i învå¡ate în douåzeci
de ani de când conduc oameni. Timp de douåzeci de ani am predat
aceste principii de conducere ¿i am urmårit cu mare satisfac¡ie
cum o serie de bårba¡i ¿i femei, aplicându-le, au devenit lideri
mai eficien¡i. Acum am ocazia så vi le împårtå¿esc ¿i dumnea-
voastrå.



Cheia succesului în tot ceea ce întreprindem
este capacitatea de a-i conduce pe al¡ii eficient.

Totul evolueazå ¿i involueazå datoritå calitå¡ii conducerii.
Ori de câte ori fac aceastå afirma¡ie, ascultåtorii sunt tenta¡i så
må corecteze: “Aproape totul evolueazå sau involueazå datoritå
calitå¡ii conducerii”. Majoritatea oamenilor manifestå dorin¡a
de a cåuta excep¡ia în loc så aspire så devinå excep¡ionali.

Chiar în acest moment capacitatea ta de a conduce se situeazå
la un anumit nivel. Din ra¡iuni didactice, så zicem cå pe o scarå de
la 1 la 10, abilitå¡ile tale de conducåtor se situeazå la nivelul 6. Un
singur lucru ¿tim sigur: eficien¡a muncii tale va fi pe måsura
capacitå¡ii tale de a conduce ¿i de a-i influen¡a pe al¡ii. Nu po¡i avea
constant rezultate mai bune decât î¡i permite nivelul capacitå¡ii
tale de conducåtor. Cu alte cuvinte, abilitatea ta de lider determinå
nivelul succesului tåu – ¿i al celor care lucreazå cu tine.

Am citit de curând în revista Newsweek cuvintele spuse de
pre¿edintele companiei Hyatt Hotels: “Dacå am învå¡at ceva în
cei 27 de ani de când lucrez în industria serviciilor, este asta: 99 la
sutå dintre angaja¡i vor så lucreze bine. Dacå reu¿esc sau nu,
aceasta depinde în primul rând de persoana pentru care muncesc”.1

Circulå o anecdotå care reflectå clar importan¡a conducerii
eficiente. În timpul unei ¿edin¡e cu personalul unui magazin,
directorul î¿i mustra angaja¡ii pentru cifrele de vânzåri mult
prea mici. “M-am såturat de rezultate proaste ¿i scuze”, spunea
el. “Dacå nu vå pute¡i face treaba, sunt sigur cå existå al¡i
vânzåtori care ar såri în sus de bucurie dacå li s-ar oferi ¿ansa så
vândå produsele excelente pe care fiecare dintre voi are privilegiul
så le reprezinte”. Apoi, uitându-se spre un nou angajat, care
fusese fotbalist profesionist, spuse: “Dacå o echipå de fotbal
pierde partidå dupå partidå, ce se întâmplå? Sunt înlocui¡i
jucåtorii, nu-i a¿a?”. ¥ntrebarea pluti în aer câteva secunde fårå
så primeascå nici un råspuns; apoi, fostul jucåtor de fotbal
råspunse: “De fapt, domnule, dacå toatå echipa are probleme,
de obicei se schimbå antrenorul”.2

ªtiin¡a de a conduce se poate învå¡a

ªtiin¡a de a conduce nu este un club exclusivist din care fac
parte numai cei care “s-au nåscut cu ea în sânge”. Tråsåturile
specifice ale conducåtorului, acea materie primå care compune
arta de a conduce, pot fi cultivate. Dacå adåuga¡i ¿i dorin¡a



interioarå de a o face, nimic nu vå stå în cale så deveni¡i un
adevårat conducåtor. Aceastå carte vå oferå principiile ¿tiin¡ei
de a conduce. Dumneavoastrå trebuie så adåuga¡i dorin¡a.

În cartea sa “The Last Days Newsletter”, Leonard Ravenhill
poveste¿te despre un grup de turi¿ti care vizitau un sat pitoresc.
Trecând pe lângå un båtrân care ståtea lângå un gard, unul dintre
turi¿ti întrebå pe un ton superior: “Spune-mi, te rog, s-a nåscut
vreun om mare în acest sat?” Båtrânul råspunse: “A, nu, aici s-au
nåscut numai copii”.

ªtiin¡a conducerii se cultivå, nu se descoperå. Liderul cu
adevårat “înnåscut” va ie¿i în fa¡å oricum; dar pentru a råmâne
sus, trebuie dezvoltate tråsåturile naturale. Dupå ce am lucrat
cu mii de oameni dornici så devinå lideri, am descoperit cå ei pot
fi încadra¡i într-una din cele patru categorii, sau niveluri, de
conducere:

Liderul total
• S-a nåscut cu calitå¡i de conducåtor.
• A våzut cum se modeleazå capacitatea de a conduce pe tot

parcursul vie¡ii.
• S-a instruit, învå¡ând lucruri noi despre ¿tiin¡a conducerii.
• Are autodisciplina necesarå pentru a deveni un mare

conducåtor.
Notå: Trei calitå¡i dintre cele patru sunt dobândite.

Liderul format
• A våzut cum se modeleazå capacitatea de a conduce în cea

mai mare parte a vie¡ii.
• A învå¡at ¿tiin¡a conducerii prin instruire.
• Are autodisciplina necesarå pentru a deveni un mare

conducåtor.
Notå: Toate cele trei calitå¡i sunt dobândite.

Liderul latent
• A våzut de curând cum se modeleazå capacitatea de a con-

duce.
• Înva¡å så fie lider, instruindu-se în aceastå privin¡å.
• Are autodisciplina necesarå pentru a deveni un mare

conducåtor.
Notå: Toate cele trei calitå¡i sunt dobândite.



Liderul limitat

• Are pu¡ine contacte, sau nici unul, cu lideri.
• Are pu¡ine contacte sau nici unul, cu instruirea în ¿tiin¡a

conducerii.
• Dore¿te så devinå lider.

Notå: Toate cele trei calitå¡i pot fi dobândite.

Existå foarte pu¡ine cår¡i
despre ¿tiin¡a conducerii;

majoritatea se ocupå de management.

Existå o foarte pronun¡atå tendin¡å de a confunda ¿tiin¡a
conducerii cu managementul.

John W. Gardner, fost Secretar al Departamentului pentru
Sånåtate, Educa¡ie ¿i Asisten¡å Socialå al Statelor Unite, care
conduce un proiect de studiu al ¿tiin¡ei conducerii la Washing-
ton D.C., a schi¡at cinci caracteristici care îi diferen¡iazå pe
“managerii lideri” de “managerii de duzinå”;

1. Managerii lideri sunt gânditori de perspectivå, care våd
dincolo de criza momentului ¿i de raportul trimestrial.

2. Interesul managerilor lideri fa¡å de firma la care lucreazå
nu se limiteazå la sec¡iunile pe care le conduc. Ei vor så
¿tie cum se angreneazå departamentele firmei, ¿i privesc
în permanen¡å dincolo de zona lor de influen¡å.

3. Managerii lideri pun accent cu insisten¡å pe previziune,
valori ¿i motiva¡ie.

4. Managerii lideri au o puternicå abilitate politicå de a face
fa¡å situa¡iilor conflictuale cu multe componente.

5. Managerii lideri nu acceptå status quo-ul.

Managementul este procesul prin care se asigurå aplicarea
în practicå a programului ¿i obiectivelor organiza¡iei respective.
ªtiin¡a conducerii, pe de altå parte, are menirea de a zåmisli idei
de perspectivå ¿i de a motiva oamenii.



“Oamenii nu doresc så fie administra¡i. Ei vor så fie condu¿i.
Cine a auzit vreodatå de un manager mondial? De un lider
mondial, da. De un lider în domeniul educa¡ional, da. De un
lider politic. Unul religios. Un lider de cerceta¿i. Un lider al
comunitå¡ii. Un lider sindical. Un lider în afaceri. Bineîn¡eles.
Ei conduc. Ei nu administreazå. Vorba dulce mult aduce.
¥ntreabå-¡i calul! ¥¡i po¡i conduce calul la adåpat, dar în nici un
caz nu-i po¡i “administra” apa. Dacå ¡ii neapårat så administrezi
pe cineva, administreazå-te pe tine. Få-o cu folos ¿i vei fi pregåtit
så încetezi de a mai administra ¿i vei începe så conduci”.

• A ¿ti så faci bine o treabå este împlinirea muncii.
• A aråta altora cum så facå o treabå este împlinirea

profesorului.
• A te asigura cå munca este fåcutå bine de al¡ii este

împlinirea managerului.
• A-i inspira pe al¡ii så facå o treabå mai bunå este împlinirea

liderului.

Dorin¡a mea este så fii ¿i tu capabil så realizezi munca unui
lider. Dedic cartea mea acestui ¡el. În timp ce cite¿ti aceastå carte
¿i începi så pui în aplicare aceste principii ale artei conducerii,
nu uita de Bruce Larson. În cartea sa “Wind and Fire” (“Vânt
¿i foc”), Larson aduce în discu¡ie câteva caracteristici interesante
ale cocorilor Sandhill: “Aceste påsåri mari, care zboarå pe distan¡e
enorme, traversând continente, au trei calitå¡i remarcabile: În
primul rând î¿i rotesc liderii. Nici o pasåre nu stå în frunte per-
manent. Apoi, î¿i aleg lideri care pot conduce stolul prin zone cu
turbulen¡å. ¥n sfâr¿it, cât timp o pasåre conduce, toate celelalte
î¿i manifestå aprobarea prin ¡ipete”.

Så speråm cå vei învå¡a destule lucruri despre arta de a con-
duce pentru a-¡i putea ocupa un meritat loc în fruntea stolului.
ªi, în timp ce te stråduie¿ti så faci asta, eu voi scoate strigåte de
aprobare cu cea mai mare mândrie ¿i satisfac¡ie sufleteascå.

În fiecare epocå, vine un timp când ¿tiin¡a conducerii trebuie
så iaså în întâmpinarea nevoilor prezentului. Prin urmare, nu
existå nici un lider poten¡ial care så nu gåseascå momentul
oportun de a ie¿i în fa¡å. Cite¿te aceastå carte ¿i fii gata så prinzi
momentul prielnic!

– John C. Maxwell



CAPITOLUL

UNU
DEFINIºIA

CONDUCERII:

INFLUENºA
To¡i vorbesc despre ea; pu¡ini o în¡eleg. Mul¡i o doresc, pu¡ini

o dobândesc. Existå peste cincizeci de defini¡ii ale ei în
însemnårile mele personale. Ce este acest subiect contrariant

numit “conducere”?
Probabil pentru cå mul¡i dintre noi doresc så devinå lideri, ne

implicåm emo¡ional atunci când încercåm så definim conducerea.
Sau, pentru cå ¿tim pe unul, încercåm så îi copiem comportamentul
¿i så descriem conducerea ca o personalitate. ¥ntreabå zece oameni
ce este conducerea ¿i probabil vei primi zece råspunsuri diferite.
Dupå mai mult de patru decenii în care am observat conducerea
în interiorul familiei mele ¿i mul¡i ani de dezvoltare a propriului
meu poten¡ial, am ajuns la urmåtoarea concluzie: Conducerea
înseamnå influen¡å. Asta e. Nici mai mult, nici mai pu¡in.
Proverbul meu favorit despre conducere este: Cel care crede cå
este un conducåtor ¿i nu are discipoli så-l urmeze, se plimbå doar.

James C. Georges de la Corpora¡ia ParTraining, a formulat-o
destul de clar într-un interviu recent în Executive Communica-
tions (Comunicåri ale Directorilor): “Ce este conducerea? Eliminå
pentru un moment aspectele morale din spatele ei, ¿i råmâne doar
o singurå defini¡ie: Conducerea este abilitatea de a câ¿tiga
discipoli.”

“Hitler a fost un conducåtor; la fel ¿i Jim Jones, Iisus din
Nazaret, Martin Luther King Jr., Winston Churchill ¿i John F.
Kennedy – to¡i au fost conducåtori. În timp ce sistemele lor de
valori ¿i abilitå¡ile manageriale au fost foarte diferite, fiecare a
avut discipoli.

O datå ce define¿ti conducerea ca fiind abilitatea de a câ¿tiga
discipoli, ai de muncit din acel punct de referin¡å spre înapoi,
pentru a-¡i da seama cum så conduci”1
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Aici se aflå problema. Majoritatea oamenilor definesc
conducerea ca fiind abilitatea de a ob¡ine o pozi¡ie, nu de a ob¡ine
discipoli. Ca urmare, ei vâneazå o pozi¡ie, un rang sau titlu ¿i
atunci când îl ating, considerå cå au ajuns lideri. Acest model de
gândire creeazå douå probleme frecvente: Cei care au “statutul”
de conducåtor, deseori resimt frustrarea unui numår mic de
discipoli, iar cei cårora le lipse¿te titulatura adecvatå nu se
considerå lideri ¿i ca urmare nu-¿i dezvoltå abilitå¡ile de
conducåtor.

Scopul meu în aceastå carte este a te ajuta så accep¡i
conducerea drept influen¡å (adicå abilitatea de a ob¡ine discipoli)
¿i apoi så lucrezi înapoi din acel punct pentru a te ajuta så înve¡i
cum så conduci. Fiecare capitol este destinat så te ajute în
dezvoltarea abilitå¡ii de a conduce. Acest prim capitol este
destinat så î¡i lårgeascå nivelul de influen¡å.

Considera¡ii despre influen¡å
Oricine este în stare så influen¡eze

Sociologii afirmå cå pânå ¿i cel mai introvertit individ
influen¡eazå în jur de zece mii de oameni pe toatå durata vie¡ii
sale! Aceastå statisticå uimitoare mi-a fost împårtå¿itå de
asociatul meu, Tim Elmore. ¥mpreunå am ajuns la concluzia
cå fiecare dintre noi influen¡eazå ¿i este influen¡at de al¡ii.
Aceasta înseamnå cå orice om conduce în anumite sfere, în
timp ce în altele este condus. Nimeni nu este scutit de aceastå
dublå pozi¡ie: de conducåtor ¿i condus. Responsabilitatea
fiecåruia este de a-¿i evalua poten¡ialul de lider. În orice
situa¡ie ¿i în orice grup existå o persoanå proeminentå care
î¿i exercitå influen¡a asupra celorlal¡i. Aceastå persoanå î¿i
poate schimba pozi¡ia într-un alt grup, devenind el însu¿i
“condus”. Da¡i-mi voie så explic. Mama poate fi persoanå cu
influen¡å dominantå asupra unui copil în primele ore ale unei
zile, înainte ca acesta så plece la ¿coalå. Ea este cea care de-
cide ce så månânce ¿i cu ce så se îmbrace progenitura ei. La
rândul lui, copilul care se gåse¿te sub influen¡a mamei înainte
de cursuri, poate deveni liderul unui grup de copii la ¿coalå.
Tatål ¿i mama se pot întâlni så ia prânzul la un restaurant,
unde pot fi amândoi influen¡a¡i de ospåtarul care le sugereazå
ce så comande. Ora cinei poate fi stabilitå în func¡ie de
programul de lucru al mamei sau al tatålui.
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Liderul oricårui grup este destul de u¿or de descoperit. Este
de-ajuns så-i observa¡i pe oameni când se reunesc. Când trebuie
luatå o hotårâre, care este persoana a cårei opinie pare a fi cea
mai valoroaså? Cine este acela pe care îl ascultå cu cea mai mare
aten¡ie to¡i membrii grupului atunci când se discutå problema
respectivå? Cine este cel care î¿i impune pårerea cel mai repede?
ªi, mai presus de orice, cine este acela pe care oamenii îl urmeazå?
Råspunsurile la aceste întrebåri te vor ajuta så î¡i dai seama
cine este adevåratul lider al unui grup.

Nu ¿tim niciodatå pe cine
sau cât de mult influen¡åm.

Modalitatea cea mai eficace de a în¡elege puterea de influen¡å,
este så ne gândim la momentele în care am fost marca¡i de
influen¡a unei persoane sau a unui eveniment. Evenimentele
majore î¿i laså amprenta asupra întregii noastre vie¡i ¿i ne råmân
în memorie. De exemplu, întreabå mai mul¡i oameni nåscu¡i
înainte de 1930 ce fåceau când au auzit cå a fost bombardat Pearl
Harbor ¿i to¡i î¡i vor descrie cu lux de amånunte sentimentele
pe care le-au încercat ¿i locul în care se aflau în momentul aflårii
înspåimântåtoarei ve¿ti. ¥ntreabå pe cineva care s-a nåscut
înainte de 1955 ce fåcea când s-a transmis la televizor vestea
asasinårii lui J.F. Kennedy. ªi în acest caz vei auzi o mul¡ime de
amånunte. Vei primi un råspuns similar ¿i dacå vei cere cuiva
din genera¡ia mai tânårå så î¡i povesteascå despre ziua când
Challenger a explodat. Toate acestea au fost evenimente majore
care au marcat existen¡a majoritå¡ii indivizilor.

Aminte¿te-¡i de asemenea de lucrurile mårunte sau de
oamenii neimportan¡i care te-au influen¡at puternic la un mo-
ment dat. Reflectând asupra propriei mele vie¡i, îmi amintesc
cât de mult m-a influen¡at o tabårå ¿colarå tânår fiind, în
alegerea viitoarei mele cariere. ¥mi amintesc de profesorul meu
din clasa a ¿aptea, Glen Leatherwood . . .  , de lumini¡ele din
pomul de Cråciun care îmi încålzesc sufletul în fiecare an de
sfânta sårbåtoare . . . , de media pe care mi-a dat-o un profesor
din facultate . . . , ¿i lista poate continua la nesfâr¿it. Via¡a
noastrå este presåratå cu persoane care ne gåsesc zi de zi
vulnerabili în fa¡a amprentei pe care ¿i-o laså asupra noastrå
¿i care ne-au modelat fåcând din noi ceea ce suntem. J.R. Miller
a afirmat pe bunå dreptate: “Existå întâlniri de o clipå care
marcheazå pe via¡å, pentru eternitate. Nimeni nu poate în¡elege
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acest mister pe care îl numim influen¡å . . . , ¿i totu¿i, cu to¡ii
exercitåm o influen¡å oarecare, fie vindecând, binecuvântând,
låsând urme de frumuse¡e; fie rånind, îndurerând, otråvind,
murdårind alte vie¡i”.2

Acest adevår må face så fiu foarte serios atunci când îmi dau
seama de influen¡a pe care o am ca tatå. Un prieten mi-a dåruit
o plachetå având aceastå poezie scriså pe ea. Acum placheta stå
pe biroul meu:

Micu¡ul care må urmeazå
Så fiu cu ochii-n patru, mereu treaz,
Cåci mititelul care-i lângå mine må urmeazå pas cu pas.
Nu-mi pot permite så apuc pe-un drum gre¿it
Cåci iatå-l, dupå mine vine fericit.

De ochii lui iscoditori nu pot scåpa
Face ¿i el ca mine, este umbra mea.
Pe urme vrea så-mi calce, afirmå cu mândrie-n glas
Acest micu¡ ce må urmeazå pas cu pas.

N-am cum så uit în timp ce merg
Prin ar¿i¡a verii sau prin aprig ger
Så-l fac un om întreg ¿i pasul så-i veghez
Acestui mititel ce spune: “Te urmez”.

Cea mai bunå investi¡ie pentru viitor
este o influen¡å corectå în prezent.

Problema nu este dacå influen¡ezi sau nu pe cineva. Ceea ce
trebuie stabilit este felul influen¡ei pe care o exerci¡i. Vrei så-¡i
dezvol¡i capacitatea de conducere? ¥n cartea Leaders (Liderii),
Bennis ¿i Nanus spun: “Adevårul este cå ocazii de a învå¡a så
conduci sunt din bel¿ug ¿i la îndemâna multora”. 3

Trebuie så crezi asta! Restul acestui capitol este menit så te
ajute så determini o schimbare mâine, devenind aståzi un bun
conducåtor.

Influen¡a este o calitate
care poate fi dezvoltatå

Robert Dilenschneider, pre¿edintele agen¡iei interna¡ionale
de rela¡ii publice “Hill ¿i Knowlton”, este unul dintre brokerii
cu cea mai mare influen¡å din ¡arå. El î¿i exercitå talentele de
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magician al influen¡ei, cu o putere de convingere care învåluie
ca o pânzå de påianjen arena mondialå, unde se întâlnesc
guvernele ¿i corpora¡iile. În cartea pe care a scris-o recent,
intitulatå Power and Influence (Putere ¿i influen¡å), el lanseazå
ideea “triunghiului puterii”, care îi va ajuta pe lideri så avanseze.
El afirmå: “Cele trei componente ale acestui triunghi sunt
comunicarea, recunoa¿terea ¿i influen¡a. ¥ncepi prin a comunica
eficient. Aceasta duce la recunoa¿tere ¿i recunoa¿terea, la rândul
ei, conduce la influen¡å”.4

Ne putem spori influen¡a ¿i poten¡ialul de conducere. Cu
aceastå convingere, am descoperit un instrument de învå¡are,
care are menirea så-i ajute pe oameni så în¡eleagå nivelul la care
a ajuns capacitatea lor de a conduce, astfel încât så-¿i poatå spori
nivelul de influen¡å (vezi diagrama de la pag.22).

Nivelele conducerii
Nivelul 1: Pozi¡ia

Este nivelul de bazå al ¿tiin¡ei conducerii. Singura influen¡å
pe care o ai este cea care decurge dintr-un titlu. Oamenii care
råmân la acest nivel sunt ale¿i så lucreze în domeniul drepturilor
teritoriale, protocolului, tradi¡iei ¿i sunt inclu¿i în scheme
organizatorice. Toate acestea nu sunt lucruri negative decât dacå
stau la baza autoritå¡ii ¿i influen¡ei, dar ele sunt surogate u¿oare
ale aptitudinilor de conducåtor.

O persoanå poate fi “la conducere” pentru cå a fost numitå
într-o func¡ie. ¥n aceastå func¡ie, ea poate avea autoritate. Dar
adevårata calitate de lider înseamnå mai mult decât a avea
autoritate; înseamnå mai mult decât a avea pregåtirea tehnicå
necesarå ¿i de a urma procedurile cuvenite. Adevårata calitate
de conducåtor înseamnå så fii persoana pe care cei din jur o vor
urma de bunå-voie ¿i cu încredere. Un adevårat lider cunoa¿te
diferen¡a între a fi ¿ef ¿i a fi lider, a¿a cum se aratå în cele ce
urmeazå:

ªeful î¿i conduce subalternii; liderul îi trage dupå el.
ªeful se bazeazå pe autoritate; liderul, pe bunåvoin¡å.
ªeful inspirå teamå; liderul, entuziasm.
ªeful spune “eu”; liderul spune “noi”.
ªeful cautå vinova¡i pentru e¿ecuri; liderul cautå remedii.
ªeful ¿tie cum se realizeazå ceva; liderul aratå cum.
ªeful spune “Treci la treabå”; liderul spune “Så pornim!”.
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CARACTERISTICILE
UNUI “LIDER PRIN FUNCºIE”

Siguran¡a se clåde¿te pe titlu, nu pe talent. Se spune cå
un soldat din primul råzboi mondial a strigat în plin câmp de
luptå: “Stinge chibritul åla!”, dar, spre stupoarea lui, a descoperit
cå cel aflat în culpå nu era nimeni altul decât generalul Pershing,
supranumit ¿i “Ciomagul”. Când soldatul, care se temea de o
pedeapså asprå, a încercat så bâiguie o scuzå, generalul Pershing
l-a båtut pårinte¿te pe spate ¿i i-a spus: “Stai lini¿tit, båiete. Må
întreb ce-ar fi fost dacå eram sublocotenent”. Concluzia este
clarå. Cu cât este mai ridicat nivelul capacitå¡ilor reale ale unei
persoane ¿i, prin urmare ¿i al influen¡ei sale, cu atât aceasta
devine mai sigurå pe ea ¿i mai încrezåtoare.

La acest nivel se ajunge adesea prin numire. Toate
celelalte niveluri se ating prin abilitate. Leo Durocher era
antrenor într-o partidå demonstrativå pe care o juca echipa Gi-
ants la West Point. Un cadet cu gura mare tot striga la Durocher,
luptându-se din råsputeri så-l scoatå din sårite. “Hei, Durocher”,
urlå el, “cum a ajuns un mârlan ca tine în Liga Mare?” Durocher
îi replicå: “M-a numit senatorul meu”.

Oamenii nu vor urma un lider prin func¡ie dincolo de
ceea ce este impus de autoritatea pozi¡iei acestuia. Ei nu
vor face decât ceea ce trebuie så facå atunci când li se cere.
Atmosfera este marcatå de moral scåzut. Când nu au încredere
în lider, cei care-l urmeazå nu-¿i pot lua angajamente. Ei sunt
aidoma båie¡elului pe care Billy Graham l-a întrebat cum poate
ajunge la cea mai apropiatå po¿tå. Când flåcåul i-a dat råspunsul,
dr. Graham i-a mul¡umit ¿i a spus: “Dacå vii la seminarul din
seara asta, o så må auzi cum le spun tuturor cum se poate ajunge
în rai”. “Nu cred cå o så vin”, a replicat båie¡elul, “dumneata nu
¿tii nici måcar cum se poate ajunge la po¿tå”.

Liderilor prin func¡ie le este mai greu så lucreze cu
voluntari, func¡ionari ¿i tineri. Voluntarii nu sunt obliga¡i
så munceascå în organiza¡ia respectivå, deci liderul prin func¡ie
nu va avea la îndemânå nici o pârghie monetarå prin care så-i
for¡eze. Func¡ionarii sunt obi¿nui¡i cu acte care implicå luarea
unor decizii ¿i resping conducerea de tip dictatorial. Genera¡ia
nåscutå dupå cel de-al doilea råzboi mondial mai ales, nu se aratå
prea impresionatå de simbolurile autoritå¡ii.
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Majoritatea am fost învå¡a¡i cå pozi¡ia de lider este o func¡ie
¿i ne sim¡im cuprin¿i de frustrare când luåm contact cu lumea
realå ¿i constatåm cå prea pu¡ini oameni ne urmeazå datoritå
titlurilor noastre. Bucuria ¿i reu¿ita noastrå atunci când îi
conducem pe al¡ii, depind de capacitatea noastrå de a urca pe
scara conducerii.

Nivelul 2: ¥ngåduin¡a
Fred Smith a spus: “Talentul de a conduce constå în a-i face

pe oameni så lucreze pentru tine atunci când nu sunt obliga¡i så
o facå”.6 Acest lucru se va întâmpla când vei ajunge la cel de-al
doilea nivel al influen¡ei. Oamenilor nu le paså cât de mult ¿tii
decât atunci când î¿i dau seama cât de mult î¡i paså. Actul
conducerii începe în suflet, nu în minte. El înflore¿te o datå cu
rela¡iile semnificative, nu cu un plus de reglementåri.

Liderii afla¡i la nivelul de “func¡ie”, conduc adesea prin
intimidare. Ei sunt aidoma puilor de gåinå pe care i-a studiat
psihologul norvegian T. Schjelderup–Ebbe, abordând principiul
“ierarhiei ciugulitului”, care azi este utilizat pentru a descrie
orice tip de asociere socialå.

Schjelderup–Ebbe a constatat cå în orice cârd, una dintre
gåini le dominå pe celelalte. Ea le poate ciuguli pe celelalte fårå
a fi la rândul ei ciugulitå. Pe locul doi în grup se aflå o altå gåinå
care le ciugule¿te pe toate, în afara celei dominatoare, iar restul
se situeazå într-o ierarhie descendentå, la baza cåreia se aflå o
biatå gåinå care este ciugulitå de toate celelalte, dar care nu
poate face acela¿i lucru cu nici una dintre tovarå¿ele ei.

Spre deosebire de aceastå situa¡ie, o persoanå aflatå la nivel
de “îngåduin¡å” va conduce prin interrela¡ii. Aici, criteriul nu
este ierarhia ciugulitului, ci evolu¡ia oamenilor. La acest nivel,
timpul, energia ¿i prioritatea se concentreazå pe nevoile ¿i
dorin¡ele individului. O ilustrare excelentå a importan¡ei punerii
pe primul plan a oamenilor ¿i nevoilor lor, o gåsim în povestea
despre Henry Ford din cartea lui Amitai Etzioni Organiza¡ii
moderne: «El a creat o ma¿inå perfectå, Modelul T, care a anulat
orice dorin¡å pentru o altå ma¿inå. Produsul era de o maximå
importan¡å. Voia så umple lumea cu ma¿ini de Model T. Dar
când oamenii au început så vinå la el ¿i så-i spunå: “Domnule
Ford, am vrea ¿i alte culori de ma¿ini”, el a replicat: “Pute¡i
avea orice culoare dori¡i, cu condi¡ia så fie neagrå”. Din acel
moment a început declinul.»

Oamenii incapabili så construiascå rela¡ii de duratå vor
descoperi rapid cå sunt incapabili så sus¡inå un act de conducere
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durabil ¿i eficient (capitolul 7 din aceastå carte, “Dezvoltarea
avu¡iei tale celei mai de pre¡: oamenii”, se va ocupa mai pe larg
de acest aspect.) Este de prisos så mai adåugåm cå po¡i iubi
oamenii fårå så-i conduci, dar nu po¡i conduce oamenii fårå så-i
iube¿ti.

Aten¡ie! Nu încerca¡i så såri¡i un nivel. Nivelul care se
neglijeazå cel mai adesea este nivelul 2, ¥ngåduin¡a. De exemplu,
un so¡ trece de la nivelul 1, Pozi¡ia, titlul conferit prin cåsåtorie,
direct la nivelul 3, Produc¡ia. El devine principalul sus¡inåtor
material al familiei, dar pe parcurs neglijeazå rela¡ia necesarå
care asigurå unitatea familiei. Familia se dezintegreazå, la fel ca
afacerile so¡ului. Rela¡iile implicå un proces care asigurå liantul
¿i mare parte din for¡a de rezisten¡å a unei produc¡ii consecvente
¿i de lungå duratå.

Nivelul 3: Produc¡ia
La acest nivel încep så se întâmple diferite lucruri pozitive.

Cre¿te profitul. Entuziasmul este la o cotå înaltå. Fluctua¡ia de
personal este nesemnificativå. Nevoile oamenilor sunt satis-
fåcute. ºelurile propuse sunt realizate. Acest mers ascendent
este dublat de “marele A”– avântul. Conducerea ¿i influen¡area
celor din jur sunt o joacå. Problemele se rezolvå cu un efort
minim. Statisticile de ultimå orå sunt prezentate cu regularitate
oamenilor care asigurå sprijinul fundamental al dezvoltårii
organiza¡iei. Toatå lumea este interesatå de rezultate. De fapt,
rezultatele sunt principalul motiv al activitå¡ii.

Aici gåsim o diferen¡å majorå între nivelurile 2 ¿i 3. La nivelul
“rela¡iilor”, oamenii se asociazå de dragul de a fi împreunå. Nu
existå nici un alt obiectiv. La nivelul “rezultatelor”, oamenii se
reunesc pentru a împlini un ¡el. Le face plåcere så se adune
pentru cå se simt bine unii în compania altora, dar plåcerea
devine enormå atunci când, reunindu-se, realizeazå ceva. Cu alte
cuvinte, se concentreazå pe rezultate.

Ace¿ti oameni îmi amintesc de un personaj întruchipat de
Jack Nicholson într-o scenetå celebrå din filmul “Cinci piese
u¿oare”: aflându-se într-un restaurant, i se spune cå nu poate
comanda pâine pråjitå în plus. Atunci, îi vine în minte o idee
ingenioaså. Mai întâi comandå un sandwich cu salatå de pui ¿i
pâine pråjitå. Apoi îi spune chelneri¡ei: “Fårå maionezå, doar cu
unt... ¿i påstra¡i puiul”.

Una din anecdotele mele preferate este cea în care este vorba
despre un comis voiajor proaspåt angajat care î¿i trimite primul
raport de vânzåri la sediul firmei. Citindu-l, superiorul lui a
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råmas stupefiat constatând cå noul comis voiajor era un agramat!
Iatå ce scria în raport: “Iam våzut på åia care na cumpårat nici
o ceapå degeratå då la noi ¿i le-am vândut ni¿te chestii. Acu plec
la Chicago”.

Înainte ca directorul de vânzåri så apuce så-i trimitå
concedierea, sosi urmåtoarea misivå de la Chicago: “Venii aci ¿i
le vândui de-o juma då milion”.

Temându-se cå individul a fåcut exact ceea ce a scris, ¿i speriat
cå nu-l concediase pe agramatul comis voiajor, directorul i-a
prezentat situa¡ia pre¿edintelui firmei. În diminea¡a urmåtoare,
aduna¡i în turnul lor de filde¿, membrii departamentului de
vânzåri au våzut cu uimire cå pe avizier, deasupra celor douå
scrisori ale noului angajat, era o noti¡å din partea pre¿edintelui:
“Ne-am pierdut prea mult timp cu scrisu în loc så vindem. Ie
vremea så trecem la vândut. Vreau ca to¡i så citeascå aceste
scrisori de la Gooch care ie pe drum ¿i face treabå bunå pentru
noi, ¿i ar trebui ¿i voi så ie¿i¡i ¿i så face¡i ca iel”.

Evident cå orice director de vânzåri ar prefera så aibå un
angajat care så ¿tie ¿i så scrie ¿i så vândå. Cu toate acestea,
mul¡i oameni “fårå calificare” au ob¡inut rezultate excelente.

Într-o zi, unul din membrii echipei mele, Dan Reiland, mi-a
împårtå¿it o idee pe care n-o voi uita niciodatå: “Dacå nivelul 1,
Pozi¡ia, este u¿a care duce la o conducere eficientå, nivelul 2,
¥ngåduin¡a, este funda¡ia acesteia”.

Nivelul 4: Formarea oamenilor
Cum depistezi un lider? Dupå pårerea lui Robert Townsend,

se întâlnesc lideri de toate mårimile, vârstele, formele ¿i condi¡iile
sociale. Unii sunt administratori slabi, iar al¡ii sunt de o inteligen¡å
medie. Existå totu¿i un indiciu: de vreme ce unii oameni sunt
mediocri, adevåratul lider poate fi recunoscut prin performan¡ele
superioare pe care le realizeazå sistematic oamenii lui.

Un mare lider este mare nu datoritå puterii lui, ci datoritå
capacitå¡ii sale de a le insufla putere celorlal¡i. Succesul fårå un
succesor este e¿ec. Principala responsabilitate a unui muncitor
este så facå munca singur. Principala responsabilitate a unui
lider este så-i formeze pe ceilal¡i, astfel încât ei så poatå face
munca (vezi capitolul 7).

Loialitatea fa¡å de lider atinge culmea atunci când cel care îl
urmeazå s-a format el însu¿i sub îndrumarea liderului. Observa¡i
evolu¡ia: la nivelul 2, adeptul îl iube¿te pe lider; la nivelul 3, adeptul
îl admirå pe lider; la nivelul 4, adeptul îi este loial liderului. De
ce? Pentru cå oamenilor le câ¿tigi inima ajutându-i så se dezvolte
personal.
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Una din persoanele cheie din personalul meu este Sheryl
Fleischer. Când a intrat în echipå, ea nu era obi¿nuitå så lucreze
cu oamenii. Am început så lucrez îndeaproape cu ea pânå când a
cåpåtat aceastå abilitate. Aståzi, ¿i ea la rândul ei îi formeazå pe
al¡ii. Sentimentul pe care îl nutre¿te Sheryl pentru mine ca lider
are ¿i o componentå de loialitate, ¿i amândoi cunoa¿tem motivul.
Timpul pe care l-am investit în ea a dus la o schimbare pozitivå.
Ea nu va uita niciodatå ce am fåcut pentru ea. Interesant este cå
timpul pe care l-a investit ea în vie¡ile altora m-a ajutat pe mine
foarte mult. A¿a cå nici eu nu voi uita niciodatå ce a fåcut ea
pentru mine.

Corpul de lideri care te înconjoarå trebuie så fie format din
oameni pe care i-ai format personal, sau pe care i-ai ajutat så
evolueze într-un anumit fel. Când se întâmplå acest lucru, cei
care î¡i sunt cei mai apropia¡i ¿i cei care sunt forma¡i de liderii–
cheie din echipa ta, î¿i vor manifesta dragostea ¿i loialitatea.

Cu toate acestea, existå o problemå poten¡ialå legatå de
promovarea nivelurilor de influen¡å ca lider pânå când ajungi så
ai o rela¡ie confortabilå cu oamenii pe care i-ai format în jurul
tåu. S-ar putea så nu observi cå mul¡i nou veni¡i te privesc ca pe
un lider “prin func¡ie”, pentru cå nu ai nici un contact cu ei.
Recomandårile ce urmeazå te vor ajuta så devii un modelator de
oameni:

Mi¿cå-te încet prin mul¡ime. Gåse¿te o modalitate ca så
påstrezi legåtura cu toatå lumea. În parohia mea de 5000 de
oameni realizez acest lucru astfel:

• ¥nvå¡ numele din anuarul ilustrat al bisericii.
• Pun la dispozi¡ia membrilor parohiei fi¿e de comunicare

pe care le citesc pe måsurå ce le primesc (îmi parvin cam
250 în fiecare såptåmânå).

• Citesc toate formularele–interviu predate de cei care doresc
så fie primi¡i în parohie.

• Citesc toate scrisorile pe care le primesc ¿i le råspund.
• Particip la câte un eveniment social organizat de ªcoala

de duminicå, anual.

Formeazå-¡i lideri-cheie. Am întâlniri regulate cu cei care
au un cuvânt de spus în cadrul organiza¡iei ¿i le împårtå¿esc
cuno¿tin¡ele mele. La rândul lor, ace¿tia transmit altor oameni
ceea ce aflå de la mine.




