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Imagine azL-gi o lume...

f magineazd-;i un loc de munci unde to;i se implici gi contribuie
r cu intreaga lor capacitate intelectuali, un loc in care oamenii
sunt mai sinitogi gi mai fericili pentru ci au mai mult control asu-
pra muncii lor - un loc in care tofi sunt lideri.

Din nefericire, mulgi oameni nu-gi gisesc imprinirea in munca
pe care o fac. Pentru ei, ziua de lucru este ceva de tolerat. obiecti-
vul lor principal este unul negativ - de a evita erorile, problemele
gi confruntirile. Drept rezultat, acegtia nu-gi depun intreaga pasi-
une gi intregul intelectin munca pe care o fac, iar o mare parte din
capacitatea cognitivi a umanitdlii este lisati in repaus.

Misiunea noastri este si schimbim toate astea.

E posibil, dar nu cu actuala paradigmi de leadership.

cartea Redreseazd nava! spune povestea reinventirii leader-
shipului la bordul submarinului cu propulsie nucleari uss santa
Fe. Descriu cum schimbirile mici, dar fundamentale, in modul ln
care vorbeam unul cu altul gi ne tratam unul pe altul, au dus la o
imbunitifire lnzeciti in performanfi, ce a durat mai mult decat
postul meu ca ofi;er connandant. Ideea era ci oferind oamenilor
control, ei devin lideri.

A funcfionat.
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Santa Fe a atins excelenla in operaliuni in timp ce eu eram

comandorul sdu, cAgtigAnd numeroase premii. Mai important,

oamenii de la bordul navei Santa Fe aufost selectali intr-o misurd

disproporfionat de mare in pozitii mai lnalte de leadership,

inclusiv zece comandori de submarin cu propulsie nucleari 9i

gase ,,comandanfi majori" - poziiia de comandi aflati d6asupra

comandorului de submarin, curn e comodorul escadrei de

submarine.

Prezumlia de bazd este aceasta: excelenla este atinsi cAnd

toati lumea gAndegte. Este un cadru de lucru ce se aplici tuturor

tipurilor de organizalii - de la submarine care opereazl in

adincul oceanului, pani la corporalii mari ce-9i au birourile in

zgArie-nori, gi oriunde intre aceste categorii.

A gAndi este o activitate oplionali realizati voluntar de citie
oameni. Noi folosim conceptul scirii de leadership pentru a esti'

ma unde suntem, pe baza limbajului pe care-l folosesc oamenii

nogtri, gi pentru a identifica bariere. Descoperim apoi mecanisme

pentru a ne urca deliberat pe scari.

Avem grijd si ne asigurim ci sunt prezente condiliile funda-

mentale pentru succes: competenli gi claritate. Astfel renunlim
la control f[ri a face loc haosului. Haosul e diunitoq, mai ales pe

un submarin nuclear.

Acest caiet de exercilii este conceput si fie un insolitor al

cirgii Redreseazd nava!. Este conceput pentru indivizi care lu-

creazd cu alli oameni. Indiferent de pozilia lor in organizatie,

scopul rlmane acelagi: sa-i ajute pe oamenii din jurul lor si rea-

lizezemai mult. Degi poate fi parcurs ca activitate individuali, ili
recomand ca, pe misuri ce treci prin el, sI-i implici 9i pe alfii. Un

bun inceput ar fi si parcurgi intrebirile 9i activitifile cu un par'

tener. Dacd egti un lider de echipi, existi cAteva activitili ce sunl

concepute pentru echipe mici. Am descoperit cI oamenii cAgtigi

10



Redreseazi-gi nava !

mai mult, se schimbi mai mult si fac mai multe daci-i implicd ;i
pe ceilalgi.

organizarea acestui caiet de exercilii merge in paralel cu
Redreseazd nava!gi parcurge mecanismele prezentate acolo. pe
langi intrebirile prezente in fiecare capitol, au fost addugate gi
activitifi. Ar fi indicat ca, pe langi caiet, sr adaugi inci doui in-
strumente suplimentare. unul este filmul Master and commander
$fipan si comandant). Al doilea sunt cartona;ele cu scara de
leadership, Pe acestea le poli gisi la www.ladderofleadership.com.

schimbarea nu e ugoari. M-am simlit de parci am fost forlat
sd o aplic, in circumstanfe de viagi gi de moarte. sd sperim ci tu
nu vei fi pus in aceasti situalie - insd este posibil si te sirnli astfel.
cel mai bun sfat pe care !i-l pot da este si incepi de jos qi si mun-
ce;ti la un lucru mic pand cand acesta devine modul tiu normal
de a te comporta. Apoi adaugl altul. $i altul.

Noi numim asta leadership bazat pe intenfie.

DE CE?

in prefaga la Redreseazd nava!,Stephen Covey a scris:

Ne aflim in miezul uneia din cele mai profunde schimbiri din
istoria omenirii, in care munca primard a umanitilii se depla-
seazi din Epoca industriald a,,controlului" spre Epoca celor
care lucreazd cu informafia, a ,,desc5tugdrii,,. A;a cum a spus
Albert Einstein: ,,problemele semnificative cu care ne con-
fruntim nu pot fi rezolvate la acelagi nivel de gandire la care
ne aflam atunci cand le-am creat." cu siguranfi nu vor fi re-
zolvate de o singuri persoand; nici mica4 gi in mod special,
de cea aflat5,,la vArf""
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Viitorul luminos al lumii noastre va fi construit de
oameni care au descoperit ci leadershipul este arta de a im-
puternici. Este arta descitugirii talentului gi potenlialului
uman. Ai putea si ,,cumperi" calificarea cuiva cu un cec, o
pozifie, putere sau cu fricd, dar geniul, pasiunea,loialitatea gi

creativitatea tenace ale unei fiinge umane sunt oferite doar in
mod voluntar. Cele mai mari probleme ale lumii vor fi rezol-
vate de,,voluntari" pasionafi, descitugafi.

Pfini recent, scopul leadershipului era de a-i determina pe

oameni si-gi faci treaba. A-i determina pe oameni si-gi faci trea-
ba se poate realiza prin comandi, constrAngere gi conformare.
Indivizii cei mai buni la a-i determina pe al;ii si-gi faci treaba
erau promovali sau creau institulii mirefe. Acegtia deveneau
bogafi, iar noi scriam cirfi despre ei.

Acum, avem nevoie de gAndire. De vreme ce gAndirea, aldturi
de geniu, pasiune, loialitate gi creativitate tenace, nu poate fi
forfati, practicile noastre de leadership indelung perfecfionate,
indreptate spre a-i determina pe oameni sA facd, trebuie
rlsturnate.

incepem cu o intrebare: care sunt cele mai grozave lucruri pe care
le pot obline fiinlele umane gi care sunt caracteristicile acelor
fapte?

ACTIVITATE: FAPTE DE MARETIE

Scopul acestei activitili este si te gAndegti la condiliile in care
oamenii fac lucruri mirele - prin lucruri mirele mi refer la acele
lucruri care-fi fac sufletul si se simti bine.
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Gandegte-te la o faptn de miregie la care poate ci ai fost martor
sau despre care ai citit, gi noteaz-o.

Daci egti.cu un grup, impirtige$te-fi povegtile.

Gandegte-te la caracteristicile acelei fapte. oamenii au acfio-
nat pentru ei ingigi sau pentru altcineva? Acea faptii a venit in
urma unui ordin sau din proprie initiativii?

Daci egti ca majoritatea oamenilor; fapta pe care fi-ai reamintit-o
a fost despre cineva ficand ceva pentru alti persoani, din proprie
inifiativi. cu alte cuvinte, faptele de mdrelie nu sunt ordonate. De
weme ce nu pot fi ordonate, noi le considerim dovezi de serendi-
pitate. DacI se intAmpli, sirbitorim.

Eu cred ci fiecare om are potenfialul de a realiza fapte de
mirefie. cu tofii avem in noi ingine cate un supererou in stare
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latenti. Mult prea des totu;i acel supererou nu vede niciodati lu-
mina zilei din ca\zafricii, birocraliei sau nesigurantelor pe care le

purtim cu noi.

Iati provocarea lEadershipului bazat pe intenlie: ce-ar fi dacl
prin modul in care ne tratim unul pe celilalt, prin modul in care

vorbim unul cu celilalt, am crea medii care sd convingi acel su-

pererou sd treaci la acfiune, nu si-i ordone asta, ci pur 9i simplu

si le inlesneasci oamenilor aceasti acceptare a propriilor
supereroi interiori? in multe cazuri, asta inseamni indepirtarea
fricii cu care triim majoritatea dintre noi: frica de rugine, frica de

egec, frica de a fi concediat. inseamni a crea medii lipsite de frici,
ce in schimb permit acelui supererou si iasi la suprafafi.

Leadershipul inseamnl 20o/o cunogtinle gi 80% comportament

Preia controlul comportamentului tdu de leadership schimbAndu-!

acfiunile siptimAna asta. Completeazd urmitorul indemn sipti.
mAna asta:

Trimite personal un mesaj cuiva ciruia ii egti recu-
noscdtor pentru ceva ce a ficut.

Cine:

Ce:

CAnd:

Aboneazi-te la indemnurile noastre siptimAnale - comporta.
mente de leadership pentru acfiune, trimise in inboxul tiu
Trimite cuvAntul ,,workbook" (caiet de exercifil] la nudge@turn.
theshiparound.com.
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PARTEAI
Mecanisme pentru a o lua de la capht

privire de ansamblu:
I O,,privire de ansamblu,,pe un submarin inseamni a te
deplasa cu cagiva centimetri mai spre suprafafi, atunci cand nava
e la adancime de periscop. Asta a;azdoptica periscopului la cagiva
centimetri deasupra suprafelei oceanului, fapt ce ne permite sd
vedem la o distan;5 mai mare. in caietul de exercifii, o privire de
ansamblu inseamni ci vom face un pas in spate pentru a ne eva-
lua progresul.

Pentru a construi pe dorinfa de a crea un mediu in
care oamenii mai degrabi gAndesc decAt fac, ;i a
recunoagte cd cele mai mirele lucruri pe care le
dobAndim ca oameni nu vin in urma unor ordine,
noi trebuie sI ne schimbdm practicile de
leadership.
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in aceasti secfiune, ne reimaginim rolul de lider
de la gefii care preiau controlul gi atrag subordo-

nali la lideri care oferi controlul gi creeazi mai
multi lideri.



Capitolul I
Schimbi-gi gAndirea in privinga

leadershipului

um vezi tu un lider? Eu mi-am format imaginea liderului citind
lucrlri clasice precum Beowulf gi Odiseea, studiind povestiri

de pe mare gi urmirind filme populare. Ideea de lider ca erou
individual a fost puternic intdriti cAnd am intrat in Academia
Americani de Marini.

Din nefericire, aceasti imagine minimalizeazd valoarea ;i
contribulia tuturor celorlalpi din organizafie. Nu mi-am dat seama
la wemea respectivi, insi ipoteza din spatele acestei structuri de
leadership, atit de fundamentali incAt a devenit subcongtienti,
este ci existi lideri gi existi subordonafi, Doar dupi ce mi-am
eliberat mintea de aceste preconcepfii am fost capabil si vid un
mod cu adevirat mai bun prin care oamenii si interacfioneze.

Durerea pe care am resimfit-o cAt timp al fost la
bordul navei USS I/il/ Rogers a fost produsi de
modelul lider-subordonat (Redreseazd nava!,
paginile 4I-44).
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MECANISM : I DENTIFICA-TI SUPOZITIILE SI PUNE-TI
LA 1NDoTALA pREcoNCEpTrrLE DESIRE r.eeoensnip

iNrnnnAru
De ce avem nevoie de imputernicire?

Cum te simS atunci cind cineva incearci sii te,,imputerniceasci"?

Cat de mult se bazeazi organizagia ta pe deciziile unei sin-
gure persoane sau ale unui mic grup de oameni? Care este
impactul acestui lucru?
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ce model de leadership utilizeazi organizalia sau afacerea ta?

cancB te g&ndegti la scene de fitm care rsprezintdleadershipul,
cine gi ce'gi vine in minte? cuur se comportd acegti lideri?

Ce supozilii sunt incorporate in aceste scene?

1.9


