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Leadershipul incepe
cu dragostea pentru ceea ce faci

,,ILeadershipul] trebuie s5 ?nceapd cu dragostea
pentru ceea ce faci - o pasiune, un angajament
pentru cauzd."

Robert Senior

In calitate de lidec prima ta responsabilitate este si gdsegti o
slujbi, o brang5, o profesie, un mediu, o echipi, orice,pecare si o
iubegti. Cnnd iubegti ceea ce faci, vei adopta intr-un mod destul
de firesc atribute mari de leadership; nu va trebui si re forlezi
prin efort congtient - le vei dobAndi pur gi simplu incon;tient.

Trebuie si fii inspirat de ceea ce faci gi de destinalia spre care
te indrepfi, altfel nu vei fi capabil si-i atragi pe allii in cilitorie
alituri de tine! Nimeni nu va dori si te urmeze pe TdrAmul
Nongalant. Daci iubegti ceea ce faci, atunci vei avea pasiune.
AceastS pasiune stimuleazd marii lideri, permifAndu-le si
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vorbeasce cu convingere Si astfel, si fie pe placul inimii celor care

ii urmeazi. (Marii lideri sunt pe placul inimii 9f al minlii, nu doar

al minlii.)
Daniel Goleman mi-a indicat:,,CuvAntul motivalie are aceea;i

ridicini ca gi cuvAntt;J emofie: ambele provin din termenul latin
motere,care inseamnd a misca!'Cei mai inspiratori lideri chiar ne

migci. Cum? Cu emolia gi pasiunea lor. Aceastd pasiune este cea

care ii face de neoprit gi face ca gi echipele lor si fie de neoprit'
Aceastl pasiune este cea care i-a determinat si obgini rezultate

remarcabile, si--gi inspire echipele gi si depfueasci orice obstacol

care le-ar putea iegi in cale.

Since{, daci nu ili pas5, nu te vei deranja: cAnd vei intAlni
primul tiu obstacol, i;i vei pune costumul de baie 9i vei merge la
plaji - probabil ci nu e tocmai un semn cI ai fi un lider devotat.

Aga cum a spus Steve |obs: ,,Singurul mod de a face o treabi buni
este si iubegti ceea ce faci."

Liderii care iubesc ceea ce fac muncesc din greu,

dar nu privesc asta ca pe o munca

Fiul lui Donald Trump, Donald Trump Iq a declarat pentru postul

CNBC ci, dupi ce l-a angajat, tatil lui i-a spus:,,Si iubegti ceea ce

faci; altfel, nu o vei face niciodati bine... aga cd daci nu dedici acel

timp suplimentar pentru ci nu ili place cu adevirat, eu voi 9ti
asta gi te voi da afari ca pe-un cAine."

Acesta e un mod destul de dur de a demonstra o idee, dar
este L00% corect. Cei mai mari lideri chiar dedici ore intregi,
chiar muncesc dfn greu - iar munca grea este necesari pentru un

mare succes, dar iati diferenla notabili: ei nu o privesc ca pe o

munci - ei o privesc ca pe un hobby pasionant, agadar de ce nu

i-ar dedica acele ore, daci pentru asta se ridicl din pat?

in interviul meu cu fon Moulton funul din cei mai grozavi tipi
care se ocupi cu investiliile de capital), el a spus: ,,N-am absolut
nicio problemi si petrec 15 ore pe zi muncind, atit timp cdt imi
place ceea ce fac, adici in cele mai multe zile!" Te rog si remarci
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ci el a spus ,,in cele mai multe zile!"! A;a cum Tom Peters, autorul
cirlii 1n Search of Excellence fin cdutarea excelenfe-f) mi-a spus,

cu tolii avem unele ,,zile nasoale la birou"... dar majoritatea este

cea care conteazi - echilibrul. Aceasti dragoste pentru ceea ce

fac este motivul pentru care oamenii de foarte mare succes care

,,reugesc" din punct de vedere financiar continui sd munceascd.

Din ce alt motiv tezi cd atAt Warren Bufftet, cAt gi Bill Gates inci
muncesc? Putem paria destul de sigur ci nu o fac deoarece au

nevoie de bani pentru cildurd iarna asta. Din contr5, daci ar uri
asta, s-ar opri imediat - exact precum cAgtigitorii la loterie, pro-
babil!Ar pleca din birourile lor, fIrI nicio urmi...

Apropo - daci incerci sI descoperi ce !i-ar plScea si faci,
atunci intreabi-te: daci mAine ai cA;tiga la loterie, atunci la ce

job incd !i-ai dori si ajungi, in ciuda milioanelor tale? (in regulS,

da, ai putea sd ili iei o lunH sau doui libere gi da, poli sI ajungi la
munci in orice magini, avion sau elicopter pe care !i-l doregti!)

Daci rispunsul tiu este,,Pdi, a9 rdmAne la jobul meu de zi cu

zi, darin loc s5;ofez pAni la munci, ag ateriza pe acoperigul com-
paniei mele", atunci felicitlri, egti unul dintre cei 13o/o dintre noi
care s-ar putea sd-gi doreascl s5-gi inceapi cllStoria de leadership
cu capitolul2.Daci, din contri, nu este slujba ta actuali, atunci
ia-!i angajamentul de a-!i incepe ciutarea astlzi.

Dragostea 9i leadershipul charismatic
merg mdni in m6ni

Cunosc un tip adorabil pe nume fames. De obicei, James vorbegte

cu o voce monotoni care te trimite cu siguranfi inspre cele mai
nebunegti visiri cu ochii deschi;i. fames n-ar putea entuziasma
nici micar un pui de labrador. Acum gase luni, m-am a;ezatlAngi

James la un dineu, iar ]ames era diferit - foarte diferit. CAnd l-am
intrebat pe fames ,,Cum i1i merge?", el a fost fIrH indoial5 electri-
zant prin rdspunsul siu. Rdspunsul siu a captivat intreaga masi

* Volum aplrut sub acest titlu la Ed. Meteor Press, Bucure;ti,2017 [n"red.)
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(datoriti remarcabilei gi incongtientei varietifi vocale ;i proiecliei
vocii) gi chiar a atras atenlia cAtorva doamnd din salI (pentru
prima oari, cred). Care a fost diferenfa? El a lansat o afacere pe
care o iubegte. Pasiunea a iegit la iveali, iar el a intAlnit acest lu-
cru numit charismi.

Charisma (cAnd este folositi in mod corespunzitor) este un
lucru minunat in leadership (avem un capitol despre asta), dar
oricine o poate dobAndi printr-o singurl descoperire: aflAnd ce
anume este atras si faci cu pasiune. Mai mult decAt orice alt fac-
to4 asta ii transformi pe oamenii mediocri in lideri inspiratori.

Aga cum Mike Harris, fondator gi CEO al Egg gi First Direct
Bank, mi-a spus: ,,A insufla altor oameni entuziasmul t5u este
esenla charismei, dupl mine. Trebuie si fii capabil si faci asta in
circumstanfe bune gi rele. Oamenii trebuie sI te asculte gi sI se
simtl plini de energie datoritl tie, nu si te asculte gi si se simti
deprimafi din cauza ta!"

Hai si lisim deoparte leadershipul
pentru o secund6; existi ceva mult mai important
de luat in considerare: viata ta!

Existii un alt motiv pentru care a afla ce iubegti si faci este atAt de
important - gi este un lucru oarecum importaht, numit viafa ta!
CAnd l-am intervievat pe guru-ul in management Tom Peters, el
nu s-a ascuns dupi deget cAnd a spus: ,,DacI faci praf orele de
munci, [i-ai fticut praf in mod semnificativ viafa."

Pe parcursul unei viefi, vei petrece mai multe ore treaz la Io-
cul tdu de munci decit oriunde altundeva (doar daci nu ai obice-
iul de a motli la birou). De fapt, a;a cum Brian Tracy, considerat
un adevlrat guru american in domeniul succesului, mi-a amintit
in interviul nostru: ,,Un director petrece la muncl in medie aproa-
pe 2000 de ore pe an," Asta inseamnl foarte multe ore, aga cI de
ce le-ai petrece ficAnd ceva ce nu-!i place sI faci? intr-adevir;
ceea ce a spus Confucius acum ceva timp (de fapt cu aproximativ
2500 de ani in urml, tn jurul anului 490 i.Hr.) a devenit un cligeu,
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dar este incl adevirat: ,,Daci gisegti o munci pe care o iubegti,
nu va trebui sI mungegti nici mlcar o zi din viafa ta." Chiar meriti
si lii minte asta. Nu weau sI fiu alarmist, dar miza este chiar mare!

Totugi, cat de multi oameni
crezi ci l-au ascultat pe omul nostru, Confucius?

Cat de mul;i oameni cuno;ti cirora li se lumineazi ochii cAnd

vorbesc despre ceea ce fac la muncS? Din nefericire, celor mai
mulgi oameni nu li se lumineazi ochii cAnd vorbesc despre jobu-

rile lor. De altfel, am fost recent la o petrecere de logodnl unde
am intAlnit un tip pe nume Zac (nu e numele sIu adevirat, pentru
a-i proteja singura sursi de venitJ care, atunci cAnd a vorbit des-

pre munca sa, m-a privit drept in ochi gi mi-a spus: ,,Sunt doui
lucruri care imi plac in legituri cu slujba mea: plecarea la finalul
zilei gi concediul pletit." Am crezut cd glumegte - din picate, nu
glumea. Ca sl-;i poli face o idee despre gravitatea problemei -
conform unui studiu Gallup din 20L3, 74o/o dintre angajalii din
SUA sunt de fapt,,nefericifi" la munc5. De fapt, doar 13% din
oameni sunt,,implicaii" in mod activ la joburile lo4 investesc
emofional in munca lor sau igi ajuti organizafia sI progreseze

[rimAnAnd in urml un ditamai procentul de 87o/o care nu sunt
implicafi, darimite si mai gi iubeasci ceea ce faclJ. Vai!

in multe !iri, companiile folosesc cuvAntul ,,compensafie"
pentru banii pe care ii plitesc angajafilor lor la sfArgitul lunii.
Cuvintul compensatie este definit de dicfionarul Oxford ca ,,un

lucru, de reguli bani, acordat cuiva ca recunoa$tere a unei pier-
deri, suferinle sau leziuni." Pff - cAt de groaznic este lucrul Xsta?

Munca pare la fel de dureroasi precum a mesteca o viespe!

Probabil ci unul dintre motivele pentru care atAt de mulgi

oameni sunt atAt de trigti este cI ei sunt supugi unei forme de

management in care nu au libertate fli se spune ce sI faci) gi nu
sunt condu;i bine (inspirafi si o faci). Cu siguran!5 este un factor
care contribuie. De asemenea, Gallup a fficut un studiu care a dez-

viluit cI motivul numirul unu pentru care oamenii foarte buni
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pirdsesc organizaliile este geful lor, A;a ci da, leadershipul chiar
conteazi. (Ca autor al unei cirli despre leadership, ag spune lucrul
acesta, dar line minte: nu existi destui lideri mireli pe lumea
asta. Fiind tu unul, poli schimba statisticile de mai sus.J

Cu atAt de mulli oameni trigti in ju4, dintre care unii sunt pro-
movali pe pozifii de leadership, nu e de mirare ci avem atit de
mulli lideri nongalanli care lincezesc. DacI egti un nemernic mo-
rocinos gi nefericit care ?gi consideri plata drept,,compensafie",
ai putea incerca si latri nigte ordine gi sd,,ii conduci pe ceilalEi",
dar vei fi un lider infioritor gi inspiimintitor. De ce? pentru ci ili
lipsegte o componentd vitald: inspirafia.

Hai si te verificim un pic

CAnd egti Ia un dineu gi cineva ili pune acea intrebare inevitabild:

"$i cu ce te ocupi?", rispunzi cu entuziasm inflScirat $i cu bucurie?
Sau rispunzicugroazi ori, chiar mai rdu, cu apatie gi indiferenfi,
neribdltor s5 treci la urmitorul subiect, chiar daci acel subiect
sunt sistemele de gestionare a de;eurilor din Angola sau ceva la
fel de neatractiv (cel pulin pentru majoritatea dintre noi). Daci
egti plin de pasiune gi insuflelit cAnd rlspunzi, atunci aceeagi
energie ajunge la echipa ta,la noii tii angajali gi la clienlii tii, dar
daci nu egti, atunci oboseala ta ajunge, de asemenea,la togi. Vezi
tu, este chiar greu si fii un mare lider daci pur qi simplu nu-!i dai
interesul.

Warren Buffet a spus odati: ,,Eu dansez step pAnd la muncd",
iar aceasti pasiune pentru specializarea sa explici de ce oameni-
lor de seamd le place sd fie condugi de el. Acestea fiind spuse, re-
cunosc ci aici vorbim despre etalonul-aur. Dar dacl tu nu dansezi
step pAnI la munci, ci mai degrabi faci pagi govditori, simlind
corvoadi gi regret, atunci cum e? Cum schimbi asta ;i incepi si
iubegti ceea ce faci? Iati cAteva moduri dovedite pentru a-!i gisi
pasiunea, daci te-a ocolit pinl acum.
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Adoptd obiceiul de a incerca lucruri noi

E simplu. invegi incercAnd gi gregind. De fapt, aga cum vom discu-
ta mai tArziu in aceastl carte, totul, cAnd vine vorba de succes in
afaceri gi in viali, se obgine incercAnd gi gregind.

Permite-mi sd-!i explic folosind exemplul muzicii. Imagineazi-fi
pentru o clipd ci nu ai mai ascultat muzici niciodati pAni acum
gi ci !i s-a dat sarcina de a afla ce muzicl ili place. in acest caz a)

ai vorbi cu prietenii tii despre ce muzicd le place lol bJ ai citi
despre muzicl gi istoria muzicii sau c) ai deschide radioul gi ai
incerca sI asculli o mulgime de genuri diferite pAni cAnd glse;ti
unul care i;i place? (Rispuns = cJ.

Exact la fel stau lucrurile gi pentru profesia ta. Pe parcursul
carierei tale ar trebui si ajungi in mai multe locuri gi sd incerci o

mullime de lucruri, sd vorbegti cu o mullime de oameni gi si cer-
cetezi - pAni gisegti ceea ce iube;ti. Sir Stuart Rose, fost CEO al

Marks & Spence4 mi-a spus ci atunci cAnd vine vorba de ciutare:
,,Pentru ci acum noi chiar triim intr-o lume global5... o lume care

se mi;ci repede, este important ca oamenii s5 se deplaseze gi si
aibi diferite experienfe."

Pu ne-!i intrebS ri le potrivite

CAnd l-am intrebat pe Brian Tracy cum igi pot gisi oamenii carie-
ra ideali, el mi-a impirt5git un exerciliu pe care il face mereu cu
publicul siu: ,,ii conving sI idealizeze, si-;i imagineze ci pot flu-
tura o baghetd magic5 gi si-gi facS viitorul perfect in orice fel."

Deci, daci ai avea o bagheti magici gi ai putea face orice sau

daci ai avea deja in banci 100 de milioane de lire sterline, dar
totuqi ar trebui si ai o ocupalie, ce ai face? Fi o listi, dar nu-!i l5sa

mintea si-gi revizuiasci g3ndurile. Nu-l lisa pe $eful Sensibilitefii
Liuntrice sd spuni: ,,Ce?...Nu ai deloc experienli cu asta, cred cI
glumegti!" sau ,,Ce?...Nici nu te gAndi la asta, prostule", sau ,,Egti
un mototol absolut, nu poli deveni intr-o zi CEO - te vei descurca
bine atAt timp cAt nu egti concediat ;i oamenii nu rAd de tine."
Scopul acestei liste este sd descoperi dorinlele inimii tale, nu si
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afli cit de persuasiv este criticul tiu liuntric fca majoritatea, sunt
sigur ci este excepfional de talentat, dar din cAnd in cAnd spune-i
si se duci sd deranjeze pe altcineva!).

inarmat cu aceasti listd, dedici-te cdutirii celor mai impor-
tante elemente din ea cit de repede pogi. incearcl si faci ceva in
fiecare zi: citegte un articol, suni un prieten bine informat, in-
scrie-te la un curs la seral - pur gi simplu ffi ceva. Cu elan, vei fi
uimit de rezultatele pe care le vei vedea in doar cAteva siptimAni
gi luni. Alte intrebiri iscoditoare (daci acestea nu prea au avut
succes pentru tine) includ:

La un dineu, ce slujbl mi-ar plScea s5 le spun oamenilor
ci am?

DacI ag putea deveni o autoritate mondialS intr-un
domeniu, care ar fi acela?

Existi vreun domeniu pe care at vrea si ilincerc?
Ce slujbi m-ar opri din a apisa butonul de am6nare a
alarmei, dimineala?

in ce mediu imi place si fiu? (De exemplu, ?!i place s5

muncegti pe cont propriu sau ?ntr-o echipS? iti place
sd cilStoregti sau urSgti asta? Potrivirea mediului de
lucru cu ceea ce ?!i face plScere este o alti tacticd
transformaliona l5 grozavi pentru fericire.)

Pentru care 10 companii mi-ar plScea si lucrez?

De ce brangS, cauzS sau scop chiar imi pas5 cu
inflScira re?

o La sfArgitul vielii mele, pentru ce mi-ar pl5cea s5 fiu
Iinut minte?

Rispunsurile la oricare dintre aceste intrebiri oferi indicii cu
privire la direcfia in care ar trebui si privegti.

o

o

o

a
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Daci spui,,Da, asta e foarte bine,
dar am facturi de plitit, drigutS, nu pot pur gi simplu
si renun! gi s5-mi urmez pasiunea!", atunci?

intr-adevi4, empatizez - cu tolii avem facturi de plitit. Lucruri
care astlzi sunt destul de scumpe - locuinfa, naveta, gcolarizarea

- de fapt, aproape orice lucru pare si coste o avere.

Mulgi critici ai sfatului,,ffi ceea ce iubegti" arati ci toate astea-s

bune gi frumoase, dar (gi e un mare dar) pasiunea ta trebuie sd,

aduci bani. Evident ci asta este adevirat * in acelagi mod in care

Cuba Gooding |r. strig5,,Scoate banii", citre agentul siu, in filmul
Jerry Magufre. Noi chiar avem cu tolii nevoie de bani, precum qi de o

slujbi care sI ne transpunl intr-o stare de nirvan4 agadar continui
si caufi pAni gisegti ceva ce iubegti sI faci, dar care de asemenea

acoperl costul facttrrilor fsau chiar mai bine, depigegte costul fafii-
rilor). De exemplu, daci prima ta pasiune adevlrati este si ai grijl
de Tweetie, perugul tiu de casi, atunci asta s-ar putea si nu te
aduci pe lista Forbes a celor mai bogali oameni din lume, sau pe

orice listi, in afari de lista pentru ajutor social.

Ceea ce nu inseamni ci nu ar trebui sI-1i urmezi gi pasiunile
care nu i1i aduc bani. DacI faci ceea ce iubegti gi nu cigtigi bani
din asta, vei avea un hobby gi o posibili pozifie de leadership
neplititi (nu e nimic gregit in a fi un lider al clubului local de
gridinirit), dar ai nevoie gi de o pasiune care si-;i aduci un venit
bun (presupunAnd ci nu ai cAgtigat chiar acum potul cel mare la
ruletl cu 28 RoguJ.

]inAnd cont de aceste lucruri, cAnd caufi o carierl de leader-
ship de care sI fii pasionat, existl doud intrebiri pe care si;i le pui:

1. Este ceea ce fac (sau sunt pe cale s5 fac) ceva ce ag pu-

tea sE iubesc gi de care si md bucur cu pasiune gi spre
care s5-i conduc gi pe allii cu pasiune?

2. Ceea ce fac (sau sunt pe cale si fac) mi recompenseaza
financiar pentru stilul de via!5 pe care il caut pentru
mine gifamilia mea (tilsau perupul de casi)?
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$i care sunt gansele ca urm6nd acest drum sd ajung la
recom pensa fi nanciard necesa r5?

Dacd rispunsul la prima intrebare este un da risunito4, dar rds-
punsul la a doua este un risunitor ,,$ansele sunt de una la un
milion", atunci nu pune acest pariu, !i-ai gisit cariera atunci cAnd
poli bifa ambele cisufe, nu doar pe una dintre ele.

Dar si revenim la facturi: daci egti foarte ingrijorat de posi-
bilele implicalii financiare ale faptului de a-;i urma pasiunea,
existi moduri de a explora ceea ce !i-ar plicea intr-adevdr si faci,
ffirI si renunli la plasa de siguran!5 de a fi plitit lunar (pentru
moment, cel pufin). Iati cAteva sugestii:

F5-!i un hobby

Daci exerciliul de pe pagina anterioari include ceva ca,,Vreau si
devin fotograf'l atunci agteapti pufin. inainte si renunli la slujba
ta de zi cu zi, te-ag incuraja si incerci fotografia pe lAngi slujba ta
principali. Ai putea descoperi ci nu te pricepi la asta, sau ci nu
poli face bani din asta. Sau ai putea descoperi opusul. De aceea

sunt hobby-urile atAt de importante - gi de asemenea, atAt de
cruciale pentru a-!i gisi o cale de iegire din situalia actuali fdaci
e;ti in aceasti situalie neplicuti)

Deci, ai weun hobby acum? Adu-fi aminte, hobby-urile pot duce

spre cariere. Problema cu hobby-urile este ci ele pot fi date la o
parte uneori pentru ci nu sunt urgente gi ingropate sub lucruri
operalionale de zi cu zi. Cheia,la fel ca toate lucrurile importante,
este si le rezervi timp gi si fii strict in a onora timpul pe care egti
dispus si-l sacrifici pentru a te angaja si le urmezi.

Experimenteazl in organizalia ta

Daci lista ta include ceva de genul,,Vreau sI incerc marketingul'l
atunci, din nou, agteapti pulin inainte si renunli la slujba ta de zi
cu zi. DacI ili place compania la care lucrezi, dar egti plictisit de
pozilia ta in cadrul ei, atunci ce-ai zice si incerci un transfer
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temporar in departamentul de marketing sau si te inscrii intr-un
proiect de marketing?

Mult prea mulgi oameni cred cd o migcare lateral5 fde exem-
plu, intr-o funclie diferiti) nu inseamni,,progres in carier5". Din
punct de vedere profesional, e o absurditate. Experienla in diferi-
te funclii igi oferd o perspectivi mai largi gi obazl mai largi de
experienli din care si te inspiri. Deci, nu doar ci ai putea sI ili
gisegti noua pasiune, dar te va ajuta in viito4, indiferent de echi-
pa, departamentul sau organizaliape care o conduci. Cele mai
mari organizalii (ca FacebookJ incurajeazi transferuri intre de-
partamente gi chiar intre companii, iar majoritatea persoanelor
cu funclie de CEO pe care le-am intervievat au petrecut timp in
multe departamente diferite. Pe lAngi faptul cI au oportunitatea
de a gisi departamentul care li se potrivegte cel rnai bine, atunci
cind ajung in top, ei vor cunoa$te destul de multe despre depar-
tamentele pe care le conduc, din interior.

F5 cercetSri

Daci lista ta include ceva de genul,,vreau si incerc sectorul rne-
dia" sau,,vreau si lucrez pentru Google'] atunci, inci o dati, nu te
pripi. inainte de a renunfa la slujba actuald, petrece ceva timp
seara pentru a-fi dezvolta o relea profesionali care sd te ajute sI
afli mai multe ;irealizeazi interviuri cu oameni pe care i-ai putea
cunoagte in secto4 de la care si afli c6t mai multe informafii.

in final, asemeni tuturor leluriloc aplicd exerciliile de gAndire
strategici discutate in capitolul 28. AplicAnd gAndirea extraor-
dinari pentru a primi ceea ce ili doregti, te vei diferenfia de mul-
Iime * gi conteazl sI ie;i in evidenfi.

CAnd testezi un rol, acordS-i timp
5i pune tot sufletul in asta

Brian Tracy mi-a spus: ,,Orice sarcini pe care trebuie sd o faci...
implici-te cu tot sufletul in ceea ce faci gi vei afla foarte repede
daci asta este munca potr:iviti pentru tine. DacI nu este, nu vei


