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Bărbaților și femeilor din cadrul Forțelor Aeriene 
ale Statelor Unite ale Americii:

m‑ați învățat, mai mult decât oricine poartă o uniformă, 
ce înseamnă a fi om.
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Liderii sunt cei care se avântă primii în necunoscut.
Ei se năpustesc spre pericol.
Ei își lasă la o parte propriile interese pentru a ne proteja sau pentru 

a ne duce spre viitor.
Liderii ar sacrifica imediat ceea ce le aparține pentru a proteja ceea 

ce ne aparține.
Și nu ar sacrifica ceea ce e al nostru pentru a salva ceea ce e al lor.
Asta înseamnă să fii lider.
Înseamnă că ei aleg să înfrunte primii pericolul, avântându‑se spre 

necunoscut.
Iar atunci când suntem siguri că ei vor avea grijă de noi, vom 

mărșălui în urma lor și vom munci neobosiți pentru a le împlini 
viziunea și ne vom numi cu mândrie adepții lor.
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Prefață de Madi Rădulescu  Liderii mănâncă ultimii 11

Prefață 

Cu Simon Sinek m-a „pus virtual în legătură“ un om pentru 
care şi alături de care lucrez, un om pe care îl admir şi îl respect 
foarte mult, unul dintre clienții mei, membru în boardul unei 
mari companii din România, cel care mi-a spus simplu: „Uită-te 
la secvența asta TED.com, despre acest subiect aş vrea să fie 
workshopul nostru viitor!“ Și m-am apucat de treabă. Secvența 
era despre cele „Trei cercuri de aur“, iar Simon Sinek mi-a plă-
cut instantaneu prin felul său simplu şi direct de a pune proble-
ma, prin exemplele la îndemână şi prin forța convingerilor sale. 
Ceea ce m-a frapat a fost faptul că Sinek nu este consultant şi 
nici vreun fost corporatist devenit ulterior consultant, care ne 
dezvăluie din secretele unei mari companii. Este de formație 
antropolog şi ne propune o perspectivă inedită asupra relațiilor 
pe care le stabilim la locul de muncă. „Tribul modern e compa-
nia şi organizația. […] Și ca orice trib, unele au lideri puternici, 
altele au lideri slabi. Dar toate au lideri.“, ne spune Sinek.

Liderii mănâncă ultimii este ultima carte scrisă de Simon 
Sinek, iar în 2013 am avut plăcerea de a asculta înregistrarea 
unui interviu în care acesta vorbea despre conținutul cărții, 
interviu care mi-a trezit pofta de a lectura acest titlu. După 
 lectura cărții, mai multe sentimente mi-au cuprins inima: în 
primul rând, m-am regăsit citind aceste pagini ca lider, ca om 
care conduce alți oameni, care adeseori s-a aşezat „ultima la 
masă“ şi care îşi conduce compania, cu bune şi cu rele, şi o con-
sideră drept familia ei. Familia oferă oamenilor sentimentul de 
siguranță şi, după cum am constatat în ultimii 10-12 ani, acest 
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12 Liderii mănâncă ultimii  Prefață de Madi Rădulescu

aspect face ca oamenii să comunice mai deschis, să depună mai 
mult efort şi să caute mai degrabă soluții şi nu să expună pro-
bleme. Într-o familie domneşte, de asemenea, sentimentul de 
încredere, iar acest fapt face ca lucrurile să se întâmple de 
multe ori de la sine. La fel cum am simțit şi eu, cred că mulți 
dintre voi cei care ați luat în mână să răsfoiți cartea, vă veți 
regăsi în paginile ei.

În al doilea rând, ca om care învață permanent, cred cu tărie 
că fiecare lider, pe măsură ce va învăța şi va înțelege mai bine 
cum funcționează şi cum evoluează ființa umană cu care 
interacționează zilnic, va deveni un lider mai bun. Nu ne mai 
putem permite să fim doar manageri de procese, sisteme, indi-
catori şi cifre, deşi, aşa cum veți afla din această carte, orice 
manager de indicatori are şanse să devină un bun manager de 
oameni. Fiecare lider este dator să înțeleagă care sunt meca-
nismele cu care ne-a înzestrat natura, ce se întâmplă în mintea 
oamenilor atunci când li se cere să obțină performanță, să 
găsească soluții, să funcționeze în structurile şi sistemele 
organizaționale pe care le construim, le complicăm, le sofisti-
căm, le abstractizăm.

Conducem echipe sau companii într-o lume din ce în ce mai 
virtuală, cu alte reguli față de un deceniu în urmă. Generația Y, 
cu nerăbdarea sa, cu noul său mod de a privi succesul, este o 
realitate prezentă şi nu viitoare. Sinek, prin formația sa de 
antropolog, ne ajută prin această carte să înțelegem modul în 
care a evoluat corporația şi firma modernă în societatea umană. 
Ce nu trebuie să uităm, în schimb, este că societatea de astăzi 
este creația fiecăruia dintre noi.

Corporațiile sunt dependente de performanță mai mult ca 
niciodată, dar nivelul de încredere în lideri a scăzut şi putem 
afirma fără teamă că avem de-a face cu o criză de leadership. 
Iar astăzi, sentimentul de siguranță pe care spunem că-l furni-
zăm oamenilor de la care cerem performanță este o minciună 
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Prefață de Madi Rădulescu  Liderii mănâncă ultimii 13

pe care ne-o spunem nouă înşine. „Uşurința cu care multe com-
panii fac concedieri pentru a gestiona costurile în vederea res-
pectării țintelor financiare anuale demonstrează că suntem 
mult mai puțin în siguranță decât eram – şi fără îndoială mai 
puțin decât ne închipuim că suntem.“

Această carte este despre mediile în care trăim şi muncim, 
despre capacitatea companiilor şi a liderilor de a adapta aceste 
medii în aşa fel încât să avem încredere în forțele proprii, să 
arătăm şi să oferim încredere celor care au nevoie, să cooperăm 
în mod firesc pentru a obține rezultatele scontate şi să dăm tot 
ce avem mai bun pentru a păstra sentimentul de siguranță.

Liderii mănâncă ultimii ne oferă o viziune asupra modului 
în care un lider autentic poate spori sentimentul de siguranță 
în compania sau în rândul echipei pe care o conduce. Sinek ne 
dezvăluie modul simplu în care ne-a construit Mama Natură, 
realitate care exprimă modalitățile prin care suntem 
condiționați şi dependenți de succes, precum şi de sentimen-
tele de fericire şi de siguranță. Studiile de antropologie ne arată 
că atunci când ne simțim în siguranță printre oamenii cu care 
trăim şi muncim, atunci cooperăm în mod natural pentru a face 
față împreună amenințărilor şi provocărilor zilnice. De altfel, 
acesta este şi modul în care am evoluat ca ființe umane în isto-
ria umanității.

Tot ceea ce trebuie să facă un lider este să creeze un mediu 
în care oamenii să prospere natural spre binele organizației, 
deoarece ființa umană este creată în acest fel. Sinek ne arată 
cum endorfina, dopamina, serotonina şi oxitocina, substanțe 
chimice care ne circulă prin vene tuturor, ne vor conduce pe 
fiecare dintre noi „să contribuim la un scop foarte real şi prag-
matic: supraviețuirea noastră.“ Serotonina stă la baza senti-
mentului de mândrie pe care îl resimțim atunci când oameni 
apropiați au succes sau când îi facem mândri pe cei ce ne poartă 
de grijă. Oxitocina ne menține sănătoşi. Endorfina stă la baza 
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14 Liderii mănâncă ultimii  Prefață de Madi Rădulescu

capacității noastre de a rezista în condiții grele de muncă, iar 
dopamina ne influențează capacitatea de a ne fixa obiective şi 
de a găsi soluții la probleme. Avem aici toate ingredientele gene-
ratoare de succes, siguranță, rezultate. În mod evident, nu tre-
buie să uităm şi de Marele C – cum îi spune Sinek, cortizolul 
responsabil de stres.

„Nu putem să îi motivăm pe ceilalți. […] dacă reuşim să 
creăm condițiile cuvenite, dacă formăm culturi organizaționale 
care să sprijine înclinațiile fireşti ale ființei umane, atunci va 
rezulta un întreg grup de oameni automotivați.“

Lectura acestei cărți m-a încântat, m-a fascinat uneori, m-a 
făcut să exclam „Aha!“ şi m-a contrariat alteori. Dar în final, 
mi-am reconfirmat credința că încrederea este cea care reduce 
fricțiunile dintre oameni şi creează condiții mai favorabile 
performanței, că sentimentul de încredere nu este o virtualitate, 
ci o realitate ce se stabileşte între ființe umane. Iar pentru ca 
încrederea să fie prezentă în viețile noastre am învățat că e 
nevoie de un echilibru de substanțe chimice care ne vor face în 
cele din urmă să ne simțim în siguranță alături de cei cu care 
muncim şi alături de cei care ne conduc. Și, am înțeles încă o 
dată, că responsabilitatea mea ca lider este să creez acest mediu.

Ajunsă la finalul cărții, am descoperit cu multă plăcere fraza 
cu care Sinek îşi încheie pledoaria: „Dacă te-a inspirat această 
carte, te rog dă-i-o mai departe aceluia pe care vrei sa îl înspiri!“

Asta am şi făcut! Dăruim această carte fiecărui lider ce va 
decide să o citească, cu adâncă prețuire şi pentru a o da mai 
departe, drept sursă de inspirație!

Madi Rădulescu
Managing Partner

MMM Consulting Int’l
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Cuvântul traducătorului

Întâlnirea cu Liderii mănâncă ultimii face parte din acel gen 
de evenimente pe care nu le uiți. Liderii mănâncă ultimii  este 
o carte pe care o citeşti pe nerăsuflate, regăsindu-te pe de o 
parte în concluzii, dar descoperind în acelaşi timp o argumen-
tație captivantă, surprinzătoare şi convingătoare.

Imboldul de a o traduce mi-a apărut de la primele pagini: 
am simțit că, de la un moment dat al carierei, am acționat ca în 
paradigma descrisă de Simon Sinek. Am mai simțit în acelaşi 
timp şi că multe dintre aceste gânduri mi-aş fi dorit să le fi pus 
eu însumi pe hârtie pentru a fi transmise atât celor cu care am 
avut sau am privilegiul să colaborez pe parcursul carierei mele 
în multinaționale sau în firma proprie, conducându-ne reciproc 
spre dezvoltare, dar şi studenților mei de la ASE, aflați în cău-
tarea de modele potrivite şi de experiențe valoroase, autentice, 
care să le inspire cariera de viitori lideri.

Cartea poate rezona şi cu generația actuală de manageri, 
orientată totuşi (poate şi datorită mandatelor pe termen scurt 
pe care le au) spre „adevărul din excel“ şi spre instrumente 
binecunoscute, dar ineficiente, de tipul „Stick and Carrot: 
Pedeapsă şi Recompensă“. Pentru acei dintre dumneavoastră 
însă care vor să se ducă cu bucurie la serviciu, care vor să devi-
nă lideri autentici, admirați şi nu detestați, iubiți şi nu temuți, 
care vor să afle cum acest lucru influențează în mod pozitiv şi 
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16 Liderii mănâncă ultimii  Cuvântul traducătorului

rezultatele companiei pe termen lung,  Liderii mănâncă ultimii 
este un ghid foarte potrivit. 

Cartea e un început pentru fiecare dintre noi.

Gabriel Crețu
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Cuvânt înainte

Nu ştiu să existe de-a lungul istoriei vreo organizație care să 
se fi descurcat singură să iasă dintr-o criză. Toate au fost con-
duse. Cu toate astea, un număr mare de instituții de învățământ 
sau de programe de pregătire nu acordă atenție dezvoltării unor 
lideri marcanți, ci pregătirii unor manageri eficienți. Câştigurile 
pe termen scurt sunt considerate simboluri ale succesului, iar 
cele care au de suferit sunt dezvoltarea şi viabilitatea pe termen 
lung ale organizației. Liderii mănâncă ultimii reprezintă un 
efort de a schimba această paradigmă.

În Liderii mănâncă ultimii, Simon Sinek nu propune o teorie 
sau un principiu fundamental nemaiauzite până acum. 
Obiectivul scrierii sale este mult mai înalt. Simon îşi doreşte să 
construiască o lume mai bună pentru noi toți. Viziunea sa e 
simplă: să creeze o nouă generație de bărbați şi de femei care 
să priceapă că la baza succesului sau a eşecului unei organizații 
stă exce lența leadershipului, nu perspicacitatea managerială.

Nu este o întâmplare faptul că Simon foloseşte exemple 
inspirate de armata Statelor Unite şi, în particular, de Corpul 
Puşcaşilor Marini americani pentru a explica cât de important 
este ca liderii să le acorde atenție propriilor oameni. Aceste 
organizații au culturi puternice şi valori comune, înțeleg impor-
tanța lucrului în echipă, dau naştere unui sentiment de încre-
dere printre membrii ei, mențin concentrarea şi, cel mai 
important, înțeleg importanța pe care o au oamenii şi relațiile 
dintre aceştia în succesul misiunilor lor. Aceste organizații se 
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18 Liderii mănâncă ultimii  Cuvânt înainte

află, de asemenea, în situația în care costul eşecului ar putea fi 
catastrofal. Eşecul unei misiuni trebuie evitat. Fără îndoială, 
oamenii sunt cei care asigură succesul tuturor operațiuni-
lor militare.

Dacă vă aflați în preajma puşcaşilor marini atunci când 
aceştia se adună pentru a mânca împreună, veți observa fap-
tul că novicii sunt serviți la început, iar seniorii, la sfârşit. Veți 
remarca, totodată, că acest lucru se întâmplă fără ca vreun ordin 
să fi fost dat în acest sens. Pur şi simplu aşa procedează puşcaşii 
marini. La baza acestui comportament stă atitudinea Corpului 
Puşcaşilor Marini față de leadership. Liderii puşcaşilor marini 
mănâncă la sfârşit pentru că adevăratul preț al leadershipului 
îl reprezintă disponibilitatea de a pune nevoile celorlalți mai 
presus față de propriile nevoi. Marii lideri țin sincer la cei pe 
care sunt privilegiați să-i conducă şi înțeleg că adevăratul cost 
al privilegiului de a fi lider este sacrificiul propriului interes.

În cartea sa anterioară, Start with Why: How Great Leaders 
Inspire Everyone to Take Action*, Simon a explicat că, pentru ca 
o organizație să aibă succes, e nevoie ca liderii acesteia să 
înțeleagă scopul adevărat al organizației – „de ce“-ul. În Liderii 
mănâncă ultimii, Simon ne duce pe treapta următoare a 
înțelegerii motivului pentru care unele organizații acționează 
mai bine ca altele. El face acest lucru examinând în detaliu 
toate elementele implicate de provocarea leadershipului. 
Simplificând, nu e de ajuns să ştii „de ce“-ul organizației tale, 
trebuie să-ți cunoşti oamenii şi să înțelegi că sunt mai mult 
decât nişte resurse consumabile. Pe scurt, competența profesio-
nală nu e suficientă pentru a fi un bun lider; liderii adevărați 
trebuie să țină în mod real la cei care le-au fost lăsați în grijă.

* Întreabă‑te DE CE� Cum ne inspiră marii lideri astfel încât să trecem la acțiune, Editura 
Amaltea, 2012 (N�r�)�
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Un bun management nu este suficient, în mod evident, pen-
tru a susține pe termen lung o organizație. Explicațiile cuprin-
zătoare ale lui Simon privind caracteristicile comportamentului 
uman demonstrează cu claritate că există motive întemeiate 
pentru care anumite organizații se pot descurca bine pe termen 
scurt, dar vor eşua în cele din urmă: leadershipul nu reuşeşte 
să creeze un mediu în care oamenii contează cu adevărat. După 
cum arată Simon, organizațiile în care oamenii sunt apreciați 
şi împărtăşesc aceleaşi valori reuşesc să iasă învingătoare atât 
în vremurile bune, cât şi în cele rele.

John Quincy Adams ar fi înțeles mesajul lui Simon, pentru 
că el a priceput foarte limpede ce înseamnă să fii un lider când 
a spus: „Dacă acțiunile tale îi inspiră pe alții să viseze mai mult, 
să învețe mai mult, să facă mai mult şi să devină ceva mai mult 
decât sunt, atunci se cheamă că eşti un lider“. În acest citat cred 
că veți găsi mesajul cărții Liderii mănâncă ultimii. Când liderii 
îi inspiră pe cei pe care îi conduc, oamenii se gândesc la un 
viitor  mai bun, investesc timp şi efort pentru a învăța mai mult, 
fac mai mult pentru organizațiile lor şi, pe parcurs, devin şi ei 
lideri. Un lider care are grijă de oamenii săi şi se concentrează 
asupra binelui organizației nu poate eşua. Speranța mea este 
ca, după lectura acestei cărți, cititorii să se simtă înclinați să se 
aşeze întotdeauna ultimii la masă.

George J. Flynn,
general locotenent (în rezervă),  

Trupele Marine ale SUA
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Protecție  
de deasupra1

Un strat gros de nori bloca orice lumină� Nici lună, nici stele� Doar beznă� 
Grupul se deplasa lent prin vale, fiindcă terenul stâncos nu permitea o 
viteză mai mare decât a melcului� Mai rău încă, se știau urmăriți� Fiecare 
membru al grupului se simțea tensionat�

Încă nu trecuse un an de la atacurile de pe 11 septembrie. 
Guvernul taliban căzuse abia de curând, în urma loviturilor 
forțelor SUA ca urmare a refuzului de a-l preda pe liderul 
Al-Qaeda, Osama Bin Laden. În zonă se găseau o mulțime de 
grupări ale Forțelor pentru Operațiuni Speciale, ce executau 
misiuni al căror secret se păstrează şi astăzi. Acesta era unul 
dintre acele grupuri, executând una dintre acele misiuni.

Tot ceea ce cunoaştem este că grupul de 22 de bărbați 
acționa chiar în miezul teritoriului inamic şi capturase recent 
ceea ce guvernul numeşte o „țintă de mare valoare“. Acum 
îşi croia drum printr-o vale adâncă din regiunea muntoasă 
a Afganistanului, escortând ținta de mare valoare către un 
loc sigur.

În acea noapte, deasupra platformei groase de nori zbura 
căpitanul Mike Drowley – sau Johnny Bravo, cum era cunoscut 
după indicativ. În afara bâzâitului motoarelor, era o linişte 
desăvârşită acolo sus. Mii de stele spuzeau bolta, iar luna răs-
pândea pe suprafața norilor o lumină atât de strălucitoare, încât 
crea impresia unui strat de zăpadă proaspăt căzută. Era frumos. 
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Johnny Bravo şi colegul său de formație îşi roteau pe cer aero-
navele tip A-10, pregătiți pentru eventualitatea în care cei de jos 
ar avea nevoie de sprijin. „Porcul african“, cum era dezmierdat 
A-10, nu este propriu-zis un avion de vânătoare, ci o aeronavă 
de asalt. Un avion blindat, de viteză relativ redusă şi cu un singur 
pilot, menit să le acorde sprijin aerian de la mică distanță 
combatanților de la sol. Spre deosebire de alte avioane de vână-
toare, nu este nici rapid şi nici atrăgător (de unde şi numele), dar 
îşi face bine treaba.

În mod ideal, atât piloții aeronavelor A-10, cât şi trupele 
terestre preferă menținerea contactului vizual. Imaginea avio-
nului de deasupra, conştiința faptului că există cineva care îi 
protejează le oferă o mai mare încredere trupelor terestre. Iar 
vederea soldaților de la sol le oferă piloților o mai mare certitu-
dine că vor putea interveni în caz de nevoie. Dar, din cauza 
 stratului gros de nori şi a regiunii muntoase din Afganistan în 
care se aflau în acea noapte, singura modalitate prin care țineau 
legătura între ei era contactul radio, menținut sporadic. În 
lipsa vizibilității, piloții nu puteau vedea ceea ce vedeau 
combatanții, însă puteau simți starea acestora din ce auzeau. Iar 
cele auzite au fost de ajuns pentru a-l determina pe Johnny 
Bravo să acționeze.

Urmându-şi instinctul, Johnny Bravo a decis că era necesar 
să execute o manevră de coborâre în condiții meteo adverse, să 
intre sub plafonul de nori pentru a putea observa starea lucruri-
lor pe teren. Era o mişcare îndrăzneață. Ținând seama de stratul 
gros de nori de joasă altitudine, de curenții turbulenți din zonă 
şi de faptul că Johnny Bravo trebuia să piloteze într-o depresiu-
ne, câmpul vizual fiindu-i redus de ochelarii de vedere pe timp 
de noapte, efectuarea manevrei de coborâre era una extrem de 
periculoasă, chiar şi pentru cei mai experimentați piloți.
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Lui Johnny Bravo nu i se ordonase să execute această mane-
vră riscantă. Dacă ar fi fost să i se ordone ceva, i s-ar fi spus 
probabil să stea prin preajmă şi să aştepte până i se solicită aju-
torul. Dar Johnny Bravo nu era un pilot oarecare. Deşi aflat la 
mii de picioare altitudine, în siguranța protectoare a carlingii, 
el a simțit încordarea celor de la sol. În ciuda pericolelor, a ştiut 
că manevra de coborâre era cel mai nimerit lucru. Iar pentru 
Johnny Bravo asta însemna că nu există alternative.

Apoi, tocmai când se pregătea să coboare în vale printre 
nori, instinctele i-au fost confirmate. În radio s-au auzit cele trei 
cuvinte. Trei cuvinte care unui pilot îi dau fiori pe şira spinării: 
„Trupe în contact“.

„Trupe în contact“ înseamnă că, la sol, cineva a dat de necaz. 
Este apelul folosit de forțele terestre pentru a transmite că sunt 
atacate. Deşi Johnny Bravo mai auzise aceste cuvinte de multe 
ori în timpul instrucției, prima oară când a recepționat apelul 
„trupe în contact“ într-o situație reală de luptă a fost în acea 
noapte de 16 august 2002.

Johnny Bravo găsise o cale care să-l ajute să țină legătura cu 
cei de la sol. Aceea de a simți ce simt şi ei. La fiecare aplicație, 
în timp ce survola câmpul de luptă, revedea întotdeauna în 
minte scena din filmul Salvați soldatul Ryan, în care Aliații luau 
cu asalt plajele din Normandia. Îşi imagina cum rampa ambar-
cațiunii de debarcare cobora, oamenii dinăuntru năpustindu-se 
pe plajă, în focul de baraj german. Șuieratul gloanțelor ce tre-
ceau pe lângă ei. Sunetul gloanțelor rătăcite lovind corpul de 
oțel al ambarcațiunilor. Strigătele oamenilor împuşcați. Johnny 
Bravo se obişnuise să-şi imagineze că aceeaşi scenă se derulea-
ză la sol de fiecare dată când auzea „trupe în contact“. Johnny 
Bravo a răspuns apelului de ajutor având viu întipărite în minte 
aceste imagini.

Leaders Eat Last - BT.indd   25 08-Sep-14   20:06:41



26 Liderii mănâncă ultimii  Protecție de deasupra

A transmis celuilalt avion din formație să se mențină dea-
supra platformei de nori, şi-a anunțat intențiile către controlo-
rii de zbor şi forțele terestre şi şi-a îndreptat avionul spre bezna 
de dedesubt. Traversând norii, atât el, cât şi avionul au fost 
zgâlțâiți violent de turbulențe. Un brânci către stânga. Cădere 
bruscă. Smucitură în dreapta. Spre deosebire de aeronavele 
comerciale cu care zburăm noi, A-10 nu este proiectat pentru 
a asigura confortul pasagerilor, astfel încât avionul sălta şi se 
scutura cu putere la trecerea prin stratul de nori.

Zburând în necunoscut, fără a avea habar la ce să se aştepte, 
Johnny Bravo s-a concentrat asupra instrumentelor de bord, 
încercând să obțină cât mai multe informații cu putință. Îşi 
plimba privirile de la un cadran la altul, apoi arunca rapid 
un ochi prin parbriz. Altitudine, viteză, direcție, parbriz. „Dă, 
Doamne, să meargă. Dă, Doamne, să meargă!“, îşi spunea 
abia şoptit.

Când a străpuns în sfârşit stratul de nori, se afla la mai puțin 
de 1 000 de picioare de sol, zburând într-o depresiune monta-
nă. Priveliştea care l-a întâmpinat era total diferită de tot ceea 
ce văzuse vreodată, la instrucție sau în filme. Foc inamic de pe 
ambele laturi ale văii. Fără încetare. Atât de dens, încât trasoa-
rele – dârele de lumină ce se formează în urma gloanțelor – 
luminau întreaga vale. Gloanțele şi rachetele se îndreptau 
toate către punctul din centru, țintind direct către Trupele 
pentru Operațiuni Speciale blocate mai jos.

În 2002, echipamentele de navigație din dotarea aeronavei 
nu erau atât de sofisticate ca în prezent. Instrumentele aflate 
la dispoziția lui Johnny Bravo nu l-ar fi împiedicat să intre în 
coliziune cu versanții muntoşi. Ba mai rău: la fel ca alți piloți 
americani, el folosea pentru zbor hărți sovietice vechi, rămase 
de la invadarea Afganistanului în anii 1980. Însă n-avea de 
gând nicidecum să lase de izbelişte trupele de acolo. „Există şi 
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lucruri mai rele decât moartea“, ar putea spune Johnny. „Unul 
ar fi să-ți ucizi din greşeală propriii camarazi. Altul, să te întoci 
viu acasă, iar ceilalți 22, nu“.

Și astfel, în acea noapte întunecoasă de august, Johnny 
Bravo a început să numere. Știa viteza cu care zbura şi distanța 
până la munți. După un calcul mental rapid, a numărat cu voce 
tare secundele rămase până la impactul cu versanții văii. „O 
secundă, două, trei…“ Și-a îndreptat armamentul spre un punct 
din care se trăgea masiv şi a apăsat trăgaciul mitralierei Gatling. 
„Patru secunde, cinci, şase…“ În acel moment, epuizând 
spațiul de manevră, a tras violent de manşă şi a executat o 
schimbare bruscă de direcție, iar trupul i s-a strivit în fotoliu 
sub acțiunea forțelor G, apoi s-a pregătit s-o ia de la capăt.

Radioul amuțise însă. Tăcerea era asurzitoare. Oare tăcerea 
radio însemna că loviturile sale fuseseră inutile? Sau că trans-
misionistul căzuse? Sau, mai rău, că întreaga echipă căzuse?

Atunci s-a auzit mesajul: „Bine lovit! Bine lovit! Dă-i-nainte!“ 
Și i-a dat înainte. A ales un alt unghi de atac, numărând din 
nou ca să evite munții. „O secundă, două, trei…“ Și încă o 
schim bare bruscă de drum, urmată de încă un raid. Și încă 
unul. Și încă unul. Loviturile nimereau în plin şi combustibilul 
era suficient, problema cu care se confrunta acum era însă că 
terminase muniția.

Și-a îndreptat avionul spre nori, la întâlnire cu celălalt avion 
din formație, care încă se rotea deasupra plafonului. Johnny 
Bravo l-a pus iute la curent cu situația şi i-a spus să facă un 
singur lucru: „Urmează-mă!“. Cele două A-10, zburând aripă 
lângă aripă, la un metru distanță, au dispărut împreună în nori.

Când şi-au făcut apariția, la mai puțin de 300 de metri de 
sol, au început raidurile împreună. Johnny Bravo a ținut numă-
rătoarea, iar coechipierul său l-a urmat şi a tras. „O secundă, 
două, trei, patru…“ La momentul potrivit, cele două avioane 
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au executat sincron întoarceri abrupte şi au revenit din nou, şi 
din nou, şi din nou. „O secundă, două, trei, patru.“

În acea noapte, 22 de oameni s-au întors vii acasă. Niciun 
american nu şi-a pierdut viața.

Valoarea empatiei

În acea noapte de august, deasupra Afganistanului, Johnny 
Bravo şi-a riscat viața pentru salvarea celorlalți. Nu a primit 
bonus de performanță. Nu a fost promovat şi nici premiat în 
cadrul petrecerii anuale a companiei. Pentru eforturile depuse, 
nu era interesat să fie în centrul atenției sau să participe la 
vreun show televizat. El nu îşi făcuse decât D.A.T.O.R.I.A., după 
cum singur s-a exprimat. Iar cea mai mare răsplată primită 
 pentru serviciul său a fost să-i întâlnească pe membrii echipei 
pe care îi apărase de sus în acea noapte. Deşi nu se mai văzuse-
ră vreodată,  atunci când s-au întâlnit s-au îmbrățişat ca nişte 
vechi prieteni.

În ierarhiile liniare în care muncim, ne dorim ca şefii să vadă 
ce am realizat. Singuri atragem atenția pentru recunoaştere şi 
recompensă. Cei mai mulți dintre noi cu cât ne sunt recunoscu-
te mai mult eforturile de către superiori, cu atât considerăm că 
ne sporesc şansele de succes. Este un sistem care funcționează 
atât timp cât persoana din vârful piramidei rămâne în companie 
şi nu este expusă unor presiuni exagerate de mai sus. Adică un 
standard aproape imposibil de menținut. Pentru Johnny Bravo 
şi cei asemenea lui, dorința de a reuşi şi de a continua să facă 
acele lucruri care promovează interesele organizației nu îşi are 
sursa doar în recunoaşterea celor de deasupra; ele sunt parte 
componentă a unei culturi a datoriei şi a sacrificiului în care 
protecția provine de la toate nivelurile organizației.
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Dacă l-ai întreba pe Johnny Bravo ce anume îi dă puterea de 
a păşi în negurile necunoscutului, conştient fiind uneori că s-ar 
putea să nu se mai întoarcă, ai fi surprins de răspuns. Nu va 
pomeni despre antrenamentul de care a beneficiat, oricât de 
important ar fi fost acesta. Și, în ciuda studiilor sale avansate, 
nu va pomeni nimic despre calificările suplimentare dobândite. 
Cu toate instrumentele extraordinare primite, nici măcar nu va 
menționa avionul pe care l-a pilotat sau vreunul dintre echipa-
mentele sofisticate ale acestuia. Cu toată tehnologia avută la 
dispoziție, el îți va spune că unicul şi cel mai valoros instrument 
cu care îşi face datoria este empatia. Dacă îi întrebi pe oricare 
dintre aceşti oameni remarcabili, care şi-au riscat viața şi s-au 
sacrificat pentru ceilalți, de ce au făcut-o, toți vor spune acelaşi 
lucru: „Pentru că şi ei ar fi făcut la fel pentru mine“.

De unde provin însă oamenii ca Johnny Bravo? Pur şi simplu 
se nasc astfel? Unii probabil că da. În cazul în care condițiile în 
care lucrăm ating un anumit standard, fiecare dintre noi este 
capabil de curajul şi sacrificiul lui Johnny Bravo. Deşi e posibil 
să nu ni se ceară să ne riscăm viața sau să o salvăm pe a altora, 
am împărți bucuroşi gloria şi munca pentru a-i ajuta să 
reuşească pe cei cu care muncim. Mai important, în condiții 
corespunzătoare, cei cu care muncim ar alege să facă acelaşi 
lucru pentru noi. Iar când se întâmplă asta, când se formează 
asemenea legături, se pune o temelie solidă pentru acel succes 
şi acea împlinire care nu pot fi cumpărate cu nicio sumă de 
bani, glorie sau distincții. Asta înseamnă să munceşti într-un 
loc unde liderii pun pe primul loc binele oamenilor lor, aceştia 
dând în schimb tot ce pot pentru protecția şi sporirea bunăstării 
celorlalți şi a organizației.

Am utilizat sistemul militar pentru a ilustra acest lucru, 
 pentru că lecțiile sunt mult mai accentuate când este o che s-
tiune de viață şi de moarte. Există un model în astfel de 
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