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CâŞtigă aurul

Mărturisesc că vreau să scriu această carte de aproape zece 

ani. Într-un fel, am lucrat la ea cea mai mare parte a vieţii 

mele. Dar mi-am promis că nu voi începe să o scriu înainte de a 

împlini şaizeci de ani. În luna februarie 2007 am ajuns la momentul 

potrivit şi m-am apucat de ea.

În calitate de lider, am avut o călătorie minunată şi plină de 

satisfacţii. În 1964, la vârsta de şaptesprezece ani, am început să 

citesc şi să îmi notez ideile legate de leadership, deoarece ştiam 

că a conduce avea să fi e o parte importantă a carierei mele. La 

vârsta de douăzeci şi doi de ani, am ocupat prima mea poziţie de 

conducere. În 1976, m-am convins că totul se bazează pe 

leadership. Convingerea mea a fost însoţită de pasiunea de o 

viaţă de a studia şi de a preda acest subiect extrem de im por-

tant.

A învăţa să conduc efi cient a fost o adevărată provocare. A-i 

învăţa pe alţii să conducă efi cient a fost însă una şi mai mare. Pe 

la sfârşitul anilor ‘70, m-am dedicat trainingului şi educării poten-

ţialilor conducători. Spre încântarea mea, am descoperit că un 

lider poate fi  construit. În cele din urmă, acest fapt m-a îndemnat 

să scriu prima mea carte despre leadership, intitulată „Dezvoltă 

liderul din tine“, în 1992. De atunci am mai publicat şi altele. 

Timp de mai bine de treizeci de ani, opera vieţii mele a fost să 

conduc şi să îi învăţ pe alţii cum să o facă. 

§
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Fă leadershipul tău valoros
Această carte este rezultatul anilor petrecuţi într-un mediu de 

conducere şi al învăţării prin încercări şi greşeli a ceea ce înseamnă 

să fi i lider. Lecţiile pe care le-am deprins sunt personale şi adesea 

simple, însă pot avea un impact puternic. Mi-am petrecut întreaga 

viaţă extrăgându-le. Privesc fi ecare capitol ca pe o pepită de aur. 

În mâinile persoanei potrivite, pot adăuga o valoare uriaşă leader-

shipului acesteia.

În timp ce parcurgi fi ecare capitol, te rog să înţelegi că:

1. Încă învăţ despre leadership. Nu am a ajuns la capăt, iar 

această carte nu este răspunsul meu fi nal în domeniul leader-

shipului. După câteva săptămâni de la publicarea acestei cărţi, 

vor apărea alte idei pe care îmi voi dori să le pot adăuga. De ce? 

Pentru că eu continuu să învăţ şi să mă dezvolt. Sper să fac acest 

lucru fără încetare până în ziua în care voi muri. Mă aştept să 

continuu să descopăr pepite pe care să vreau să le împărtăşesc 

ce lorlalţi.

2. Mulţi oameni au contribuit la leadershipul de aur din 

această carte. Unul dintre capitole este intitulat „Puţini lideri au 

succes dacă nu există mulţi oameni care să vrea acest lucru“. Cu 

siguranţă, acest fapt a fost valabil în cazul meu. Se spune că o 

persoană înţeleaptă învaţă din propriile greşeli. Una şi mai 

înţeleaptă învaţă din greşelile altora. Astăzi stau pe umerii multor 

lideri care au adăugat valoare vieţii mele. Mâine, sper că tu vei 

putea sta pe umerii mei.

3. Ceea ce predau eu poate fi  învăţat de aproape oricine. 

Filosoful grec Platon spunea: „Cea mai mare parte a instruirii 

constă în a ţi se aduce aminte ceea ce deja ştii“. Acesta este cel 

mai bun mod de a învăţa. Ca autor şi profesor, încerc să îi ajut pe 

oameni să înţeleagă cu adevărat într-un fel nou şi clar ceva ce au 
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simţit întotdeauna intuitiv. Încerc să creez momente în care „îţi 

pică fi sa“.

Deşi mi-am trăit viaţa în leadership mergând înainte, am 

început să îl înţeleg mai bine privind în urmă. Acum, la vârsta de 

şaizeci de ani, vreau să îţi împărtăşesc cele mai importante lecţii 

pe care le-am învăţat ca lider. Prin această carte vreau să iau 

leadershipul de aur pe care l-am extras prin încercări şi greşeli 

dureroase şi să îl pun „pe raftul cel mai de jos“, astfel încât 

conducătorii lipsiţi de experienţă, dar şi cei experimentaţi să 

poată avea acces la el. Nu trebuie să fi i expert pentru a înţelege 

ceea ce predau şi nu trebuie să fi i preşedinte al unei companii 

pentru a aplica aceste lucruri. Nu vreau ca vreunul dintre cei 

care îmi citesc cărţile să fi e ca personajul din benzile desenate 

„Peanuts“, Charlie Brown, care admira castelul pe care îl 

construise pe plajă tocmai când acesta a fost dărâmat de o ploaie 

puternică. Privind locul neted în care se afl ase opera lui de artă, 

el spune: „Sigur am ceva de învăţat din asta, dar nu ştiu ce“. 

Scopul meu nu este să te impresionez în timp ce cunoştinţele şi 

înţelegerea îţi scapă, ci să fi u un prieten care te ajută.

4. Mare parte din leadershipul de aur pe care îl împărtăşesc 

este rezultatul greşelilor de conducere pe care le-am făcut. Unele 

dintre lucrurile pe care le-am învăţat au fost foarte dureroase 

pentru mine la acea vreme. Încă le simt înţepătura atunci când ţi 

le transmit. Îmi aduc aminte cât de des am făcut greşeli. Totuşi, 

sunt şi încurajat, deoarece mă bucur să observ că astăzi sunt mai 

înţelept decât în trecut.

Poetul Archibald MacLeish remarca: „Există un singur lucru 

mai dureros decât a învăţa din experienţă, iar acesta este să nu 

înveţi din experienţă“. Prea des văd oameni care fac o greşeală şi 

merg înainte cu încăpăţânare doar pentru a sfârşi repetând 

aceeaşi greşeală. Cu mare hotărâre, ei îşi spun: „Încearcă iar şi 

iar!“. Cât de bine ar fi  să spună: „Încearcă, apoi opreşte-te, 

gândeşte, schimbă şi încearcă iar“.
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5. Capacitatea ta de a deveni un lider mai bun depinde de felul 

în care reacţionezi. Citirea unei cărţi nu este niciodată sufi cientă 

pentru a produce o schimbare în viaţă. Ceea ce te poate face mai 

bun este reacţia ta. Te rog să nu răsfoieşti în grabă această carte. 

Transformă fi ecare pepită de aur în ceva util care să te poată ajuta 

să devii un lider mai bun. Nu fi  ca băiatul care juca şah cu bunicul 

lui şi se plângea: 

– Oh, nu! Nu din nou! Bunicule, tot timpul câştigi!

– Ce vrei să fac, a răspuns bătrânul, să pierd intenţionat? Nu o 

să înveţi nimic dacă fac asta.

– Dar eu nu vreau să învăţ ceva, a zis băiatul. Vreau doar să 

câştig!

A vrea să câştigi nu este de ajuns. Pentru a deveni mai bun, 

trebuie să parcurgi un proces. Pentru asta este nevoie de răbdare, 

de perseverenţă şi de voinţă. William A. Ward spunea: „A memora 

un mare adevăr este admirabil; a-l urma este înţelepciune“.

Îţi sugerez să păstrezi alături de tine această carte sufi cient de 

mult timp, încât să devină o parte din viaţa ta. Profesorul şi 

autorul Peter Senge defi neşte învăţarea ca pe „un proces care se 

desfăşoară în timp şi care integrează întotdeauna gândire şi 

acţiune“. El continuă spunând: „Învăţarea este un lucru mai 

degrabă contextual... Are loc în contextul a ceva plin de sens şi 

când cel care învaţă acţionează“.

Dacă eşti un lider în formare, îţi recomand să petreci douăzeci 

şi şase de săptămâni parcurgând cartea – câte o săptămână pentru 

fi ecare capitol. Citeşte fi ecare capitol, apoi urmează instrucţiunile 

din secţiunea de exerciţii a acestuia. Dacă permiţi fi ecărei lecţii să 

se aşeze şi apoi îi dai viaţă acţionând, înainte de a trece la 

următoarea, cred că în timp vei fi  uimit de schimbările pozitive 

care vor avea loc în stilul tău de a conduce. De asemenea, am 

creat „Câştigă aurul“, un îndrumar pentru „Leadership de aur“, 

ca să-i ajut pe oameni să înţeleagă mai mult şi să înveţe abilităţi 

adiţionale în legătură cu fi ecare pepită de aur. Şi poţi să vizitezi 
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şi www.johnmaxwell.com-leadership pentru a vedea clipuri 

video, a asculta extrase audio şi a găsi alte instrumente care să te 

ajute să înveţi mai mult. Dezvoltarea leadershipului este un 

proces şi orice poţi face pentru a întări ceea ce înveţi te ajută să 

faci ca acele lucruri să fi e permanente.

Dacă eşti un lider mai experimentat, rezervă-ţi cincizeci şi 

două de săptămâni. De ce o durată mai lungă? Pentru că după ce 

ai parcurs un capitol, ar trebui să petreci o săptămână îndrumându-

i cu ajutorul lui pe oamenii cărora le eşti mentor. Până la fi nalul 

anului, nu doar te vei fi  dezvoltat, ci îi vei fi  ajutat şi pe alţi lideri 

în devenire să treacă la nivelul următor! Pentru a te sprijini, după 

exerciţiile practice este inclus câte un Moment al Mentorului. 

Fiecare dintre acestea oferă sugestii pentru a-i ajuta pe oameni să 

se dezvolte în domeniul leadershipului, având legătură cu 

subiectul tratat de acel capitol. De asemenea, îţi recomand să rogi 

şi pe cel căruia îi eşti mentor să folosească „Câştigă aurul“.

Va trebui să fi  atins un anumit grad de rapport şi de încredere 

cu oamenii înainte de a putea să pui în aplicare unele dintre 

sugestii. Dacă nu ai aşa ceva cu persoanele cărora doreşti să le fi i 

mentor, investeşte timp pentru a construi relaţia, astfel încât să 

poţi avea un cuvânt de spus în vieţile lor.

Leadershipul contea ă
De ce ar trebui să te chinui atât de mult pentru a învăţa mai 

mult despre leadership? De fapt, de ce am muncit atât de mult 

pentru a învăţa despre leadership şi pentru a extrage pepite de 

aur vreme de patruzeci de ani? Deoarece un leadership bun 

contează! Am văzut ce poate face leadershipul bun. Poate 

transforma organizaţii şi poate avea un impact pozitiv asupra 

vieţilor a mii de persoane. Într-adevăr, leadershipul nu este uşor 

de învăţat, dar care lucru valoros este simplu? A deveni un lider 

mai bun aduce benefi cii, dar necesită multe eforturi. Leadershipul 



14

LEADERSHIP DE AUR

cere mult de la o persoană. Este solicitant şi com plex. Iată la ce 

mă refer:

Leadershipul înseamnă dorinţa de a risca.

Leadershipul înseamnă pasiunea de a schimba ceva pentru 

ceilalţi.

Leadershipul înseamnă să fi i nesatisfăcut de realitatea 

actuală.

Leadershipul înseamnă să îţi asumi responsabilitatea atunci 

când ceilalţi caută scuze.

Leadershipul înseamnă să vezi posibilităţile într-o situaţie în 

care ceilalţi văd doar limitările.

Leadershipul înseamnă a fi  pregătit să ieşi în evidenţă într-o 

mulţime.

Leadershipul înseamnă o minte şi un sufl et deschise.

Leadershipul înseamnă capacitatea de a-ţi lăsa la o parte 

egoul pentru binele general.

Leadershipul înseamnă să trezeşti în ceilalţi abilitatea de a 

visa.

Leadershipul înseamnă să le oferi celorlalţi inspiraţie şi o 

viziune despre contribuţia pe care o pot avea.

Leadershipul înseamnă puterea unei persoane de a o folosi 

pe cea a multora.

Leadershipul înseamnă că sufl etul tău vorbeşte sufl etelor 

celorlalţi.

Leadershipul înseamnă integrarea inimii, a minţii şi a 

sufl etului.

Leadershipul înseamnă abilitatea de a-ţi păsa şi, astfel, de a 

elibera ideile, energia şi abilităţile celorlalţi.

Leadershipul înseamnă visul care devine libertate.

Leadershipul înseamnă, mai presus de orice, curaj.
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Dacă aceste gânduri despre leadership îţi cresc pulsul şi îţi fac 

inima să bată mai tare, atunci dacă vei învăţa mai mult despre 

leadership, acest lucru va însemna mai mult pentru tine, iar tu 

vei avea un impact mai mare asupra vieţilor celorlalţi. Dă pagina 

şi să începem.
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Dacă eŞti singur în vârf, 
greŞeŞti ceva

Generaţia tatălui meu credea că liderii nu trebuie să fi e 

niciodată prea apropiaţi de oamenii pe care îi conduc. 

„Păstrează distanţa“ era o propoziţie des auzită. Tre buia ca liderii 

buni să fi e un pic deasupra şi separaţi de cei pe care îi conduceau. 

Drept urmare, când mi-am început călătoria prin leadership, am 

avut grijă să păstrez o anumită distanţă între mine şi oamenii 

mei. Am încercat să fi u sufi cient de aproape pentru a-i conduce, 

dar destul de departe pentru a nu fi  infl uenţat de ei.

Acest act de echilibristică a dat imediat naştere unor confl icte 

in terioare pentru mine. Sincer, îmi plăcea să fi u apropiat de 

oamenii pe care îi conduceam. În plus, mi se părea că unul dintre 

punctele mele tari era capacitatea de a stabili o legătură cu ceilalţi. 

Aceşti doi factori m-au făcut să încalc sfatul primit de a păstra 

distanţa. Şi, desigur, la câteva luni după ce am acceptat primul 

meu post de conducere, soţia mea, Margaret, şi cu mine am în-

ceput să legăm prietenii strânse. Ne plăceau munca noastră şi 

oamenii din organizaţie.

Ca mulţi lideri afl aţi la începutul carierei, ştiam că nu voi 

rămâne în acest prim post pe vecie. Era o experienţă bună, dar 

curând aveam să fi u pregătit pentru provocări mai mari. După 

§
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trei ani, am demisionat pentru a accepta un post în Lancaster, 

Ohio. Nu voi uita niciodată reacţia majorităţii angajaţilor atunci 

când au afl at că aveam să plec: „Cum ne puteţi face asta după tot 

ce am făcut împreună?“ Mulţi oameni se considerau afectaţi 

personal de plecarea mea. Observam că se simţeau jigniţi. Asta 

chiar mă deranja. Pe loc, vorbele bătrânilor lideri mi-au răsunat 

în urechi: „Nu te apropia prea mult de oamenii tăi“. Când mi-am 

părăsit postul pentru a ocupa următoarea mea poziţie de 

conducere, mi-am promis să îi împiedic pe oameni să se apropie 

prea mult de mine.

De data asta te afectea ă personal
La cel de-al doilea post, pentru prima dată în călătoria mea 

prin leadership, am avut posibilitatea să angajez oameni care să 

mă ajute. Un tânăr părea a fi  foarte promiţător, aşa că l-am cooptat 

şi am început să îi împărtăşesc experienţa mea. Curând am 

descoperit că instruirea şi dezvoltarea oamenilor este pentru 

mine atât un talent, cât şi o bucurie.

Acest membru al echipei şi cu mine făceam totul împreună. 

Unul dintre cele mai bune moduri de a-i instrui pe alţii este să le 

permiţi să te însoţească pentru a observa ce faci, să le arăţi cum, 

iar apoi să îi laşi să încerce să facă şi ei. Aşa procedam noi. Era 

prima mea experienţă de mentor.

Credeam că totul mergea minunat. Apoi, într-o zi, am 

descoperit că el luase anumite informaţii delicate pe care i le 

împărtăşisem şi îmi trădase încrederea spunându-le şi altora. M-a 

rănit nu doar ca lider, ci şi personal. M-am simţit trădat. 

Bineînţeles, m-am despărţit de el. 

Şi, încă o dată, cuvintele lide rilor 

mai experimentaţi mi-au ră sunat în 

urechi: „Nu te apropia prea mult de 

oamenii tăi“.

Singurătatea nu este o 

problemă legată de postul 

ocupat, ci una de 

personalitate.
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De data aceasta, îmi învăţasem lecţia. Încă o dată, am hotărât 

să păstrez distanţa între mine şi toţi ceilalţi din jur. Aveam să 

angajez oameni doar pentru a-şi face treaba. Eu aveam să îmi fac 

treaba. Şi urma să ne întâlnim doar la petrecerea anuală de 

Crăciun!

Vreme de şase luni am reuşit să păstrez această distanţă 

profesională. Apoi, într-o zi, mi-am dat seama că a-i ţine pe toţi 

la distanţă era o sabie cu două tăişuri. Vestea bună era că dacă îi 

ţineam pe oameni la distanţă, nimeni nu mă putea răni. Însă cea 

proastă era că nimeni nu putea să mă mai ajute. Aşa că la vârsta 

de douăzeci şi cinci de ani, am luat o decizie: ca lider, aveam „să 

merg încet prin mulţime“. Aveam să îmi rezerv timpul – şi să îmi 

asum riscul – de a mă apropia de oameni şi de a-i lăsa să se 

apropie de mine. Juram să îi iubesc pe oameni înainte de a încerca 

să îi conduc. Uneori, această alegere avea să mă facă vulnerabil. 

Aveam să fi u rănit. Totuşi, relaţiile strânse aveau să îmi permită 

să îi ajut pe ei, iar lor, să mă ajute pe mine. Această hotărâre mi-a 

schimbat viaţa şi stilul de leadership.

Singurătatea nu este o pro lemă de 
leadership

Există o caricatură în care un director stă singur şi trist în 

spatele unui birou uriaş. Umil, în haine de muncă, de cealaltă 

parte a biroului, un bărbat stă în picioare şi spune: „Dacă vă face 

să vă simţiţi mai bine, să ştiţi că şi la bază eşti singur“. A fi  în vârf 

nu înseamnă că trebuie să fi i singur. Nici când te afl i la bază. Am 

cunoscut oameni care erau singuri la bază, la vârf şi la mijloc. 

Acum înţeleg că singurătatea nu este o problemă legată de 

poziţie, ci de personalitate.

Pentru mulţi dintre noi, imaginea liderului este cea a unei 

persoane care stă singură în vârful muntelui, privind în jos la 

oamenii săi. Este separat, izolat şi solitar. De aici, zicala: „În vârf 
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eşti singur“. Dar eu susţin că această 

propoziţie nu a fost ros tită niciodată 

de un lider adevărat. Dacă îi conduci 

pe alţii şi eşti singur, atunci greşeşti. 

Gândeşte-te la asta. Dacă eşti singur-

singurel, înseamnă că nu te urmează nimeni. Şi dacă nimeni nu 

te urmează, nu conduci cu adevărat!

Ce fel de lider i-ar lăsa pe toţi în urmă şi ar pleca singur în 

călătorie? Unul egoist. A-i duce pe oameni în vârf este ceea ce fac 

liderii buni. A-i ridica pe oameni la un nou nivel este o cerinţă a 

leadershipului efi cient. Acest lucru este greu de făcut dacă te 

îndepărtezi prea mult de oamenii tăi – deoarece nu le mai poţi 

simţi nevoile, nu le mai poţi cunoaşte visurile sau să le iei pulsul. 

În plus, dacă lucrurile nu devin mai bune pentru ei ca ur mare a 

eforturilor liderului lor, atunci ei au nevoie de alt lider.

Adevăruri despre vârf
Deoarece această problemă a leadershipului m-a afectat atât 

de direct, m-am gândit mult la ea în decursul anilor. Iată câteva 

lucruri pe care e nevoie să le ştii:

Nimeni nu a ajuns vreodată în vârf de unul singur

Puţini lideri au succes dacă nu există mulţi alţi oameni care să 

vrea acest lucru. Nici un lider nu are succes fără câţiva oameni 

care să îl ajute. Din păcate, unii lideri, de îndată ce ajung în vârf, 

încep să îi gonească pe ceilalţi din jurul lui. Se consideră cei mai 

tari din cauza nesiguranţei sau a competitivităţii. Acest lucru 

poate funcţiona o vreme, dar de obicei nu durează mult. Când 

scopul tău este să îi dărâmi pe ceilalţi, îţi iroseşti prea mult timp 

şi energie ferindu-te de alţi oameni care ar putea să-ţi facă şi ţie 

acelaşi lucru. În schimb, de ce să nu le oferi celorlalţi o mână de 

ajutor şi să îi inviţi să ţi se alăture?

A-i duce pe oameni în 

vârf este ceea ce fac 

liderii buni.
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Dacă eşti singur în vârf, greşeşti ceva

A ajunge în vârf este foarte important pentru a-i duce 
pe alţii în vârf

Există mulţi oameni care doresc să ofere sfaturi despre lucruri 

pe care nu le-au încercat. Seamănă cu agenţii de turism neprofe-

sionişti: îţi vând un bilet scump şi spun: „Sper să vă bucuraţi de 

călătorie“. Apoi nu îi mai vezi. În 

schimb, liderii buni sunt asemeni 

ghizilor de călătorie. Cu nosc teri to-

riul deoarece au mai par curs drumul 

şi fac tot ce pot pentru ca această că-

lătorie să fi e cât mai plăcută şi mai 

fo lositoare pentru toată lumea.

Credibilitatea unui lider începe 

cu succesul personal şi se încheie cu 

ajutorul oferit altora pentru a obţine succesul personal. Pentru a 

câştiga credibilitate, trebuie să dai dovadă, consecvent, de 

următoarele trei lucruri:

Iniţiativă: Trebuie 1. să te ridici pentru a ajunge sus.

Sacrifi ciu: Trebuie 2. să renunţi pentru a ajunge sus.

Maturitate: Trebuie 3. să creşti pentru a ajunge sus.

Dacă le arăţi drumul, oamenii vor dori să te urmeze. Cu cât 

mai sus ajungi, cu atât mai mare va fi  numărul oamenilor care 

vor vrea să călătorească alături de tine.

A-i duce pe oameni în vârf este mai satisfăcător decât a 
ajunge singur

În urmă cu câţiva ani, am avut privilegiul de a vorbi pe aceeaşi 

scenă cu Jim Whi  aker, primul american care a escaladat  Everestul. 

În timpul prânzului, l-am întrebat care fusese cea mai mare 

satisfacţie a lui ca alpinist. Răspunsul m-a surprins.

Credibilitatea unui lider 

începe cu succesul 

personal. Se încheie cu 

ajutorul oferit altora 

pentru a obţine succesul 

personal.
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LEADERSHIP DE AUR

– Am ajutat mai mulţi oameni să ajungă în vârful muntelui 

decât oricine altcineva, a zis el. A conduce în vârf oameni care nu 

ar fi  putut ajunge acolo fără ajutorul meu este cea mai mare 

împlinire a mea.

Evident, acesta este un mod de gândire absolut fi resc pentru marii 

ghizi montani. Cu ani în urmă, am văzut un interviu cu un ghid la 

emisiunea „60 Minutes“. Câţiva oameni muriseră în timp ce încercau 

să urce pe Everest şi un ghid care supravieţuise a fost întrebat:

– Ar fi  murit ghizii dacă nu ar fi  luat pe alţii cu ei în drumul 

spre vârf?

– Nu, a răspuns el, dar scopul unui ghid este să îi ducă pe 

oameni în vârf.

– De ce îşi riscă ghizii viaţa pentru a urca pe munte? a întrebat 

apoi reporterul.

– Este evident că nu aţi fost niciodată pe vârful unui munte, a 

răspuns ghidul.

Îmi aduc aminte că m-am gândit că liderii şi ghizii montani au 

multe în comun. Există o mare diferenţă între un şef şi un lider. 

Un şef spune: „Du-te“. Un lider spune: „Să mergem“. Scopul 

leader shipului este să îi duci pe alţii în vârf. Şi când îi duci pe alţii 

care nu ar putea ajunge în vârf altfel, ai un sentiment nemaintâlnit. 

Pentru cei care nu au avut niciodată această experienţă, nu poate 

fi  explicat. Pentru cei care au avut-o, nu mai este nevoie.

În cea mai mare parte a timpului, liderii nu sunt în vârf

Rareori liderii rămân pe loc. Se mişcă neîncetat. Uneori, co-

boară la poalele muntelui pentru a găsi noi lideri potenţiali. Alteori, 

încearcă să urce cu un grup de oameni. Cei mai buni îşi petrec 

mare parte a timpului servind alţi lideri şi ridicându-i.

Jules Ormont spunea: „Un mare lider nu se situează niciodată 

deasupra celor care îl urmează decât în cazul asumării respon-

sabilităţilor“. Liderii buni care păstrează legătura cu oamenii lor 

se coboară – acesta este singurul mod de a ajunge jos şi de a-i 
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Dacă eşti singur în vârf, greşeşti ceva

trage pe alţii sus. Dacă vrei să fi i cel mai bun lider posibil, nu lăsa 

nesiguranţa, meschinăria sau gelozia să te împiedice să le întinzi 

o mână celorlalţi.

Sfaturi pentru liderii singuratici
Dacă te afl i prea departe de oamenii tăi – fi e accidental, fi e 

intenţionat – atunci trebuie să te schimbi. Într-adevăr, vor exista 

riscuri. S-ar putea să îi răneşti pe alţii sau să fi i tu însuţi rănit. Dar 

dacă vrei să fi i cât mai efi cient, nu există alternativă. Iată cum să 

începi:

1. Evită gândirea în funcţie de poziţie

Leadershipul este relaţional şi poziţional în egală măsură. O 

persoană care are o abordare relaţională a leadershipului nu va fi  

niciodată singură. Timpul investit în construirea relaţiilor creează 

prietenii cu ceilalţi. Pe de altă parte, liderii poziţionali sunt deseori 

singuri. De fi ecare dată când îşi folosesc titlul şi per misiunea 

pentru a-şi „convinge“ oamenii să facă ceva, creează dis tanţă între 

ei înşişi şi ceilalţi. În esenţă, ei spun: „Eu sunt aici, sus, iar tu, acolo, 

jos. Aşa că fă ce spun eu“. Asta îi face pe oameni să se simtă mici, 

îi înstrăinează şi creează o ruptură între ei şi lider. Liderii buni nu 

îi desconsideră pe oameni – îi ajută să se dezvolte.

An de an, investesc timp pentru a preda leadershipul în 

întreaga lume. Leadershipul poziţio-

nal este un mod de viaţă în multe 

ţări în curs de dezvoltare. Liderii 

acumu lează şi protejează puterea. 

Doar ei au voie să fi e în vârf şi 

oricine alt cineva trebuie să îi ur me-

ze. Din păcate, această practică îm-

piedică dez voltarea potenţialilor li-

deri şi creează singurătate pentru 

cel care conduce.

Leadershipul este 

relaţional şi poziţional în 

egală măsură. O persoană 

care are o abordare 

rela ţională a 

leadershipului nu va fi  

niciodată singură.




