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Cuvânt înainte

În urmă cu aproape zece ani, dacă începeai o conversație 
despre motivație, aveai șansa să primești următoarele răspun-
suri: „Doar banii motivează cu adevărat” sau „Motivarea fără 
bani reprezintă o utopie”. Într-o oarecare măsură, același lucru 
se întâmplă și în prezent. Este fascinant cât de mulți oameni 
cred încă în aceste idei învechite, lansate acum mai bine de 50 
de ani, și cum iau decizii în viață exclusiv în baza acestora.  

Sunt mai bine de zece ani de când o cunosc pe Susan Fowler 
și, de-a lungul timpului, am avut multe sute de ore de 
conversații despre știința motivației, despre motivele care îi 
determină pe oameni să „facă click”, despre modul în care te 
poți menține pe linia de plutire când ești provocat de mediul 
din jurul tău, despre cum să știi încotro te îndrepti sau despre 
cum să îi ajuți pe alții să se simtă energizați și plini de vitalitate 
și să aibă o stare de bine.

Cartea de față este cea mai bună exemplificare a acestui 
model, respectiv a metodei de lucru cu tine însuți sau cu cei 
din jurul tău, și este plină de exemple, tehnici și argumente 
științifice. Vei regăsi în paginile acesteia energia și spiritul 
pragmatic al lui Susan, ce reflectă, de fapt, motivația sa de a 
studia și de a contribui la înțelegerea motivației umane prin 
intermediul cărților, articolelor sau cursurilor.

Ceea ce vei citi în această carte funcționează. Știu acest 
lucru nu doar pentru că vorbim despre o bază științifica soli-
dă – cercetări și validări ale principiilor propuse, pe toate 
continentele, în ultimii 40 de ani, de către mii de experți în 
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psihologie –, ci pentru că le-am testat și eu și le-am aplicat în 
România sau în țările în care țin cursuri frecvent.

Îmi aduc aminte că primul rezultat palpabil s-a văzut când 
am ținut pentru prima data în România cursul „Motivația 
Optimă”: o parte dintre participanți au reușit să se automoti-
veze chiar acolo, în sala de curs, ca urmare a aplicării princi-
piilor pe care le vei citi în această carte. Fără să fie păcăliți sau 
manipulați, ci doar descoperind singuri motivele pentru care 
făceau ceea ce făceau și modul în care își puteau păstra energia.  

În ultimii patru ani, am avut ocazia să lucrez cu mii de 
oameni pe această temă în Europa, Africa, Asia sau America și 
să îi ajut să își schimbe perspectiva motivațională în termen de 
zile, ore sau minute. Fie că am lucrat cu manageri seniori, cu 
team leaderi sau cu angajați fără funcție managerială, rezulta-
tele au fost aceleași: oamenii au văzut ce însemna, de fapt, ade-
vărata motivație și au reușit să-și schimbe perspectiva 
motivațională. Și acest lucru s-a întâmplat indiferent de rasă, 
limbă sau cultură, pentru că motivația este universală.

Pe lângă diversele companii cu care am colaborat, am decis 
să testez și să lucrez cu aceste principii și în domeniul dezvol-
tării personale, în cadrul unor seminarii publice sau sesiuni de 
coaching individual și am observat că funcționează. Împreună 
cu soția mea, expert în parenting, am decis să introducem aces-
te principii și în programele și cursurile dezvoltate de ea. Miile 
de părinți care au participat anual au confirmat același lucru: 
de zeci de ani ne uităm în direcția greșită, iar principiile pre-
zentate în această carte sunt practice și aplicabile.

Îmi este clar că motivația reprezintă o abilitate care poate fi 
deprinsă și aplicată și nu doar o stare prin care trecem fără să 
știm de ce. Și îmi este la fel de clar că putem să preluăm con-
trolul asupra lucrurilor care ni se întâmplă, pentru a avea o 
stare de bine și pentru a fi plini de vitalitate și energie. Odată 
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ce vei înțelege modelul și principiile din această carte, vei 
vedea că a fi motivat fără bani nu este o utopie, ci o realitate. 
Vei descoperi modul în care poți să te automotivezi sau să îi 
ajuți pe alții să se automotiveze, astfel încât motivația să rezis-
te în timp și să fie o sursă de energie pentru ceea ce faceți tu 
sau oamenii pe care vrei să îi ajuți.

Te invit, așadar, să descoperi principiile și modelul de lucru 
pe care Susan Fowler ni le dezvăluie în această carte și să 
observi modul în care lucrurile despre care vei citi se aplică în 
toate domeniile vieții: în relații profesionale sau personale, în 
organizații sau echipe, în creșterea copiilor, în comunicarea 
dintre oameni, în organizarea personală a timpului și a 
priorităților sau în momentele în care vrei să faci o schimbare 
la propria persoană sau la echipa pe care o conduci.

Rareș Manolescu, consulting partner, 
Human Invest & Master Trainer 

Blanchard® International România
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Prefață de Ken Blanchard

Sunt un fan al leadershipului inovativ. Acum mai bine de 
30 de ani, am introdus teoria Leadershipului Situațional II 
(LSII), teorie care a revoluționat concepția managerilor de spre 
managementul oamenilor. În această carte, Susan Fowler pro-
pune Modelul Spectrului Motivațional, care va revoluționa 
concepția liderilor despre motivație și stilul lor de conducere.

Sunt mândru de calitatea judecăților din această carte. 
Susan s-a ocupat aproape 20 de ani de studierea și aplicabili-
tatea științei motivaționale. Împreună cu David Facer și Drea 
Zigarmi, au dezvoltat, în cadrul grupului Ken Blanchard, 
programul inovativ de training „Motivația optimă”, pe care 
l-au testat ulterior pe lideri proeminenți și pe mii de oameni 
proveniți din mediul de afaceri, pe structuri guvernamentale și 
organizații nonprofit din întreaga lume. Deosebit de importan-
te mi se par povestirile și exemplele din viața reală, care arată 
cum funcționează această abordare inovatoare a motivației.

Cred că veți fi la fel de impresionați ca și mine de aceste 
idei, așa încât trebuie să vă avertizez asupra unui lucru pe care 
l-am învățat cu ani în urmă. În primii ani de implementare a 
LSII, liderii ieșeau din sala de curs nerăbdători să pună în prac-
tică noile deprinderi. Eram surprinși de cât de rapid aplicau 
aceste concepte, fără să le explice subordonaților ceea ce 
făceau. Aplicau modelul LSII, abținându-se de la indicații ori 
sprijin pentru cei capabili să lucreze independent, pe care îi 
lăsau să își vadă de treabă. Îi îndrumau și îi supravegheau înde-
aproape pe angajații din categoria începătorului neexperimen-
tat și entuziast. Dar, atunci când doi dintre angajați s-au 
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întâlnit în sala de mese, cel cu experiență a povestit că nu-l 
mai văzuse pe șeful lor de săptămâni bune. Cel fără experiență 
a răspuns: „Nici nu mă miră, e tot timpul pe capul meu. Nu 
știu cu ce am greșit”.

Am învățat pe parcursul anilor să le amintim conducători-
lor că leadershipul nu se aplică oamenilor, ci se realizează împre‑
ună cu ei. Sunt fascinat de modul în care ideile despre care a 
scris Susan în această carte se completează cu LSII. Unul din-
tre modele, Spectrul Motivațional, este inovația de ultimă oră, 
celălalt, LSII, este instrumentul de management cel mai folo-
sit din lume. Ambele modele le asigură liderilor un limbaj și 
un mod de acțiune cu care să-i ajute pe oameni să se dezvolte, 
să învețe, să producă și să prospere. Amândouă se bazează pe 
conversație și pe comunicare directă cu oamenii pe care îi 
conducem. 

Sunt deopotrivă amuzat și întristat când liderii îmi spun că 
nu au timp să discute serios cu oamenii lor. Mă face să mă 
întreb cum definesc ei noțiunea de lider. Ne reîntâlnim la fina-
lul acestei cărți, în postfață, cu speranța că, până ajungeți 
acolo, s-ar putea să reconsiderați ce înseamnă leadershipul 
pentru voi – și pentru oamenii pe care îi conduceți.
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Introducere:  
Nu‑i duceți pe oamenii voștri  
cu zăhărelul

Sunteți motivați să citiți această carte? Poate părea o între-
bare prostească, având în vedere că tocmai o citiți. Sunt de 
acord că așa este, dar dintr-o altă perspectivă. 

Întrebarea despre motivație naște mai multe întrebări 
decât răspunsuri. Ce criterii folosiți pentru a afla dacă sunteți 
motivați? Dacă v-aș cere să determinați dacă un coleg al vostru 
este sau nu motivat să citească această carte, cum ați ajunge la 
o concluzie? Cum evaluați motivația unei alte persoane? 

Ce înseamnă, de fapt, motivația?
Ani de-a rândul, am definit motivația ca simplă „energie de 

a acționa”. S-a dovedit că această definiție are aceeași eroare 
majoră ca și celelalte 102 definiții ale motivației pe care le 
puteți găsi1.

E greșit să considerăm motivație drept energia sau elanul 
de a acționa, pentru că această definiție nu exprimă trăsăturile 
esențiale ale motivației umane, nu ajută cu nimic înțelegerea 
motivelor din spatele acțiunii.

Pune întrebarea potrivită

Să revenim la întrebarea mea inițială. Sunteți motivați să 
citiți această carte? Întrebarea este, pur și simplu, greșită. 
Ce-ar fi însă dacă aș întreba: ce anume vă motivează să citiți 
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această carte? S-ar putea să descopăr că motivul pentru care o 
faceți este acela că vă luați în serios rolul de lider și că vă luptați 
să îl motivați pe unul dintre membrii echipei. Sperați ca aceas-
tă carte să vă clarifice cumva această dilemă a motivării. Sau 
s-ar putea să descopăr că o citiți pentru că șeful vostru de 
departament v-a cerut acest lucru și vă e teamă de ceea ce s-ar 
putea întâmpla dacă nu o faceți. Acestea sunt două motive 
complet diferite de a fi motivat, care generează energii diferite 
din punct de vedere calitativ. În loc să vă întreb dacă sunteți 
sau nu motivați, ar trebui să vă pun o altă întrebare, pentru a 
vedea motivele care stau în spatele acțiunilor voastre. 

Atunci când explorăm natura motivației, iese la iveală un 
adevăr important: Oamenii sunt întotdeauna motivați. 
Întrebarea nu este dacă, ci ce anume îi motivează. 

Motivația – sau energia și elanul – cu care acționează o per-
soană poate fi calitativ diferită. Unele rațiuni pentru care sunt 
motivați oamenii pot avea ca efect creșterea stării de bine a lor 
sau a celorlalți, dar altele, din nefericire, nu au acest efect. 

 • Motivația care provine din alegerea de a face un lucru este 
diferită de motivația care provine din obligația de a face 
același lucru.

 • Motivația generată de valori, țeluri, iubire, bucurie sau com-
pasiune este diferită de motivația generată de ego, putere, 
status sau de dorința de a obține o recompensă externă.

 • Motivația de a intra în competiție din dorința de a excela 
(unde rezultatul are rol de feedback referitor la succesul 
dezvoltării, al învățării și al execuției) este diferită de 
motivația de a concura doar pentru a întrece pe altcineva, 
de a impresiona sau de a obține avantaje. 
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Unul dintre motivele principale din cauza cărora nu 
funcționează motivarea oamenilor este credința noastră naivă 
că motivația este un lucru pe care un om îl are sau nu. Această 
convingere conduce în mod eronat la concluzia că, cu cât este 
mai motivată o persoană, cu atât mai probabil este ca ea să-și 
atingă obiectivele și să fie performantă. Când vine vorba 
de spre motivație, a presupune că mai mult înseamnă mai bine 
este prea simplist și chiar nechibzuit. La fel ca și în cazul prie-
tenilor, nu este important câți ai; calitatea și tipul prieteniilor 
sunt cele care contează2.

Să presupunem că sunteți manageri de vânzări și vă puneți 
întrebarea dacă oamenii din subordine sunt sau nu motivați. 
Vă uitați la rapoartele de vânzări de la mijlocul trimestrului, 
ale celor mai buni doi oameni, și trageți concluzia că amândoi 
sunt foarte motivați. Ceea ce s-ar putea să nu observați este 
faptul că sunt motivați în mod diferit. Motivul pentru care unul 
dintre agenți trage tare este acela de a câștiga competiția de 
vânzări, să fie văzut ca numărul unu și să câștige bonusul pro-
mis. Motivul pentru care celălalt agent muncește din greu este 
pentru că el apreciază produsele și serviciile pe care le vinde, 
eforturile sale sunt legate de un scop nobil și se bucură să 
rezolve problemele clienților. Știința motivației oferă dovezi 
de netăgăduit că diferitele tipuri de motivație ale agenților au 
implicații majore. Calitatea energiei lor le influențează rezul-
tatele pe termen scurt și vitalitatea pe termen lung3. 

Abordarea tradițională a motivației aduce cu sine întreba-
rea: oare această persoană este motivată? Cât de motivată 
este? Aceste întrebări vă reduc răspunsurile spre o abordare 
simplistă, de tip alb-negru, da-sau-nu, care nu oferă atât de 
necesara înțelegere profundă a naturii motivației. Între-
bându-ne însă ce anume motivează o persoană, ni se deschide 
un spectru larg de posibilități motivaționale. După evaluarea 
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acestor posibilități și a implicațiilor din spatele fiecăreia dintre 
ele, vom putea să beneficiem de noua știință a motivației și să 
ne ghidăm oamenii spre experiențe motivaționale optime și 
mai înalte calitativ. 

Am învățat să punem știința la treabă

Curiozitatea mea legată de motivație a atins apogeul în 
1985, când am devenit, peste noapte, o vegetariană convinsă. 
M-a impresionat așa de mult un studiu despre modul în care 
tratăm animalele, încât, pur și simplu, nu am mai putut deloc 
să mănânc carne. Oamenii care știau cât de mult îmi plăcea 
carnea s-au arătat uluiți de disciplina de care dădeam dovadă. 
Acest lucru m-a contrariat. Noul meu comportament nu nece-
sitase niciun fel de disciplină. Mă simțeam plină de energie și 
bine ancorată în noul stil de viață. În cei aproape 30 de ani care 
au trecut, am rămas neclintită în hotărârea mea. 

Am dezvoltat tot felul de teorii personale despre experiența 
mea, dar abia când am urmărit The Oprah Winfrey Show, din 
14 octombrie 1996, am început să înțeleg știința din spatele 
motivației mele. Invitatul serii era Alfie Kohn, autorul cărții 
Punished by Rewards* – The Trouble with Gold Stars, Incentive 
Plans, A’s, Praise, and Other Bribes4. Winfrey a declarat că 
mesajul lui Kohn ar putea fi revoluționar, că ar putea schimba 
modul în care văd telespectatorii știința de a fi părinte. Kohn 
susținea cu tărie că părinții și profesorii ar trebui să înceteze 
să-i mai mituiască pe copii pentru lucruri pe care aceștia sunt 

* Carte apărută și în limba română, cu titlul Pedepsiți prin recompense – Cum să evităm 
bulinele roșii, bonusurile, lauda și alte feluri de mită, traducere din engleză de Ina Elena Irimia, 
Editura Multi Media Est Publishing, București, 2014 (n�r�)�
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oricum înclinați să le facă, cum ar fi: să învețe, să se dezvolte, 
să exceleze. Mituirea copiilor, afirma Kohn, le distruge 
motivația intrinsecă pentru comportamentul recompensat.

Ideile lui Kohl rezonau cu ale mele, dar eu nu eram nici 
părinte, nici profesor. Însă cei care erau au ripostat imediat. 
Nu numai că respingeau aceste idei, dar în același timp erau și 
foarte furioși. De ce nu înțelegea domnul Kohn că atunci când 
un copil plânge fără încetare, înghețata poate deveni cel mai 
bun aliat? Când un copil nu vrea să citească, promisiunea unui 
premiu îl face să ia cartea în mână. Când fata ta nu vrea să își 
facă temele, șmecheria este să-i dai o recompensă. O mamă 
și-a apărat strategia, cheltuise mii de dolari pe copiii săi. 
Recompensele și mita erau singura modalitate prin care putea 
să se facă ascultată. 

Kohn a încercat să explice că recompensele și pedepsele 
pot funcționa pe moment, dar cumpără un singur lucru: con-
formarea temporară. El a încercat să sublinieze cum aceste 
strategii de tip recompensă-pedeapsă subminează calitatea 
proceselor de învățare, înțelegere și angajament ale copilului, 
mai ales pe termen lung. I-a îndemnat pe părinți și pe profe-
sori să se gândească la ce s-ar putea întâmpla atunci când ar 
dispărea presiunea sau recompensa, când li s-ar termina resur-
sele. Având în vedere că răsplata motiva acțiunea, copilul își 
va pierde interesul, în lipsa acesteia. 

Copiii nu trebuie dresați ca niște animale de companie, a 
afirmat el. 

Din păcate, Kohn s-a axat doar pe ce anume ar trebui să nu 
mai facă părinții și profesorii. Le puteai vedea, auzi și simți 
teama. Ce vrea de la noi? Cum altfel am putea face? 

Kohn a încercat să explice cât putea el de bine, dar, în lumi-
na reflectoarelor televiziunilor naționale și având la dispoziție 
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un interval limitat de timp, explicațiile lui referitoare la aceste 
teorii de ultimă oră au părut extrem de defensive. 

Astăzi, avem la dispoziție zeci de ani de informație și de 
cercetări riguroase, care demonstrează fără echivoc că abor-
darea alternativă a științei motivației are un impact real. Acum 
înțeleg de ce a fost atât de ușor pentru mine să devin – și să mă 
mențin – vegetariană. Am reușit să transfer acele cunoștințe și 
să le aplic altor sarcini, obiective și situații, atât în viața perso-
nală, cât și în cea profesională. 

De-a lungul anilor de experiență, am învățat cum să pozi-
ționăm și să promovăm cercetările neortodoxe ale dr. Edward 
Deci, ale dr. Richard Ryan și ale altora, de asemenea pionieri, 
pe rezultatele cărora și-au fundamentat teoriile Kohn și alți 
scriitori foarte cunoscuți, precum Daniel Pink. Mulțumită 
acestor cercetători pasionați, am reușit să înțelegem esența 
adevărată a motivației umane. Situația e promițătoare și plină 
de speranță. 

E timpul ca stilurile învechite de conducere să fie înfruntate 
printr-o combinație între știința contemporană a motivației și 
aplicațiile acesteia în lumea reală. Există o cale diferită, mai 
bună, de a aborda motivația – ceea ce ridică următoarea între-
bare: Dacă există această cale dovedit mai bună de abordare a 
motivației, de ce nu o utilizează mai mulți lideri?

Această întrebare are trei răspunsuri posibile. Care dintre 
ele vă caracterizează cel mai bine?

 • Nu cunoașteți realitatea.

 • Nu credeți în ea.

 • Nu știți ce să faceți cu ea.


