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Introducere

Pentru a reuși cu adevărat, mai ales în lumea afacerilor 
de astăzi, trebuie să vrem să ne aducem întregul sine în 

munca pe care o facem. Iar pentru ca echipele și organiza‑
țiile din care facem parte să prospere, este esențial să creăm 
și un mediu în care oamenii să simtă suficientă siguranță 
pentru a aduce la muncă tot ceea ce sunt ei. Liniile de de‑
marcație dintre viața noastră personală și cea profesională 
s-au șters mai mult decât oricând în ultimii ani, chiar și în 
cele mai structurate și tradiționaliste dintre companii. 

Aducerea întregului nostru sine la muncă înseamnă să 
venim cu autenticitate, să conducem cu modestie și să nu 
uităm că suntem cu toții ființe umane vulnerabile, imper‑
fecte, care fac ce pot mai bine. De asemenea, înseamnă să 
avem curajul de a ne asuma riscuri, de a ne exprima, de a 
cere ajutor, de a ne conecta cu alții într-un mod autentic și 
de a ne da voie să fim văzuți așa cum suntem cu adevărat. 

Nu ne este întotdeauna ușor să ne prezentăm așa, mai 
ales la locul de muncă. Și e nevoie de angajament, intenție 
și curaj pentru ca liderii și organizațiile să creeze medii 
care să favorizeze acest tip de autenticitate și umanitate. 
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Cercetările și experiențele mele mi-au arătat că, 
atunci când ne aducem întregul sine la muncă în acest fel, 
nu doar că este mai probabil să creăm succes și împlinire 
pentru noi înșine, dar reușim să avem cel mai mare impact 
asupra celor din jur. Și creăm o cultură care ne încurajează 
să ne prezentăm cu toții pe de-a-ntregul, pentru a face îm‑
preună tot ce putem mai bine, munca cea mai inovativă.

Am decis să scriu această carte pentru că am vrut să 
împărtășesc ceva ce am văzut, am experimentat și am în‑
vățat în munca mea din ultimii 17 ani. Am lucrat cu mulți 
lideri, grupuri și companii diferite și am văzut lucruri re‑
marcabile – atât pozitive, cât și negative – legate de ceea 
ce creează (sau împiedică) succesul și împlinirea oameni‑
lor, echipelor și organizațiilor ca întreg. 

Desigur, fiecare mediu de lucru este unic. Să lucrezi 
la Google, în inima zonei Silicon Valley, este cu totul alt‑
ceva decât să lucrezi pentru Primăria din San Antonio, în 
Texas. Să lucrezi pentru tine din biroul tău de acasă este 
la fel de diferit față de a conduce o echipă globală la Mi‑
crosoft având sediul în Europa și a călătorit internațional 
tot timpul. 

Conform sondajelor Gallup, însă, în Statele Unite 
doar 32% dintre oamenii se simt implicați în munca pe 
care o fac, iar la nivel mondial cifra coboară uimitor la 
13%. Acest lucru înseamnă că majoritatea nu ne simțim 
entuziasmați sau împliniți de munca pe care o facem. 

Lipsa de implicare conduce la o întreagă gamă de 
probleme la nivel personal: scăderea performanței, dimi‑
nuarea sentimentului de împlinire, stres crescut și o mai 
mare probabilitate de apariție a unor probleme legate de 
starea de bine. 
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Sinele integral

Și pentru echipele și organizațiile noastre impactul 
lipsei de implicare a angajaților este semnificativ și duce 
adesea la lipsa rezultatelor, a colaborării și inovării; de 
asemenea, aceasta este cauza primară a fluctuațiilor mari 
de personal. Un studiu realizat de compania de manage‑
ment al capitalului uman ADP a estimat că, pentru fiecare 
angajat neimplicat, costul pecuniar real este de 2246 de 
dolari pe an. Impactul economic total al lipsei de impli‑
care a angajaților în Statele Unite ajunge cu ușurință la 
miliarde de dolari în fiecare an – o estimare depășește 400 
de miliarde de dolari. 

Am văzut și am aflat din cercetările și experiența mea 
că unul dintre cele mai importante aspecte ale sentimentu‑
lui de implicare, împlinire și succes în munca noastră este 
capacitatea de a fi noi înșine. Organizațiile care generează 
medii de lucru în care oamenii sunt mai înclinați să se im‑
plice, să colaboreze și să performeze fac tot ce pot pentru 
a-i încuraja pe oameni să fie prezenți pe de-a-ntregul la 
serviciu și să fie tot ceea ce sunt ei ca ființe. 

Cartea de față îți oferă explicații, idei și instrumente 
care să te inspire pentru a te implica integral în munca 
pe care o faci, indiferent de locul tău de muncă, de tipul 
de muncă pe care îl faci sau cu cine o faci, permițându-ți 
astfel să fii mai satisfăcut, mai eficient și mai liber. 

Iar dacă ești patron, lider sau doar cineva care vrea să 
aibă o influență asupra celor din jur, această carte îți oferă 
tehnici specifice pentru a construi sau a susține cultura 
echipei tale în așa fel încât să-i încurajezi pe ceilalți să 
aducă tot ceea ce sunt ei în munca pe care o fac, deblo‑
când astfel niveluri de creativitate, conectivitate și perfor‑
manță mai mari pentru grupul și compania ta.
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Călătoria mea recentă

Așa cum mi se întâmplă adesea când îmi asum câte 
un proiect nou, mai ales o carte, văd cum el mi se reflectă 
în multe zone ale vieții mele. La fel s-a întâmplat când 
i-am aruncat ideea acestei cărți editorului meu, în decem‑
brie 2015. Eram entuziasmat de subiect, căutând să-mi 
rafinez unele dintre principiile-cheie pe care le descope‑
risem și să explorez aceste idei în profunzime. De aseme‑
nea, eram recunoscător și pentru că aveam un nou proiect 
creativ asupra căruia să mă concentrez. Însă nu eram chiar 
pregătit pentru ca, atât de curând după ce am fost de acord 
să scriu această carte, circumstanțele de viață să îmi pună 
la încercare chiar abilitatea de a mă implica integral în 
propria mea muncă. 

Sora mea, Lori, fusese diagnosticată cu cancer ovari‑
an în stadiul al treilea în aprilie 2012, la doar 10 luni după 
ce mama murise de cancer pulmonar. Diagnosticul lui Lori 
a însemnat șoc și groază – pentru ea, pentru mine și pentru 
toți cei din jurul ei. Avea 42 de ani la acea vreme, iar fiica 
ei avea doar 7 ani. În toamna lui 2014, după aproape un 
an de remisie, cancerul lui Lori a recidivat. A reluat tra‑
tamentul și se părea că totul merge bine la început, dar la 
jumătatea lui 2015 lucrurile au luat o întorsătură proastă. 

Eram cu Lori la ea acasă, la câteva zile după Anul 
Nou, în 2016. Starea ei se înrăutățise destul de rapid în 
ultimele săptămâni; trecusem de la a merge la ea cu regu‑
laritate la a sta cu schimbul la căpătâiul ei noaptea, apoi la 
nevoia de îngrijire medicală permanentă. 
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Înainte de a ieși din camera ei în după-amiaza aceea, 
am sărutat-o pe frunte și i-am zis: 

– Zbor la Orlando mâine dimineață, am un contract, 
țin o conferință miercuri. Mă voi întoarce joi să te văd. Te 
iubesc!

– Și eu te iubesc, a șoptit Lori, închizându-și ochii ca 
să se odihnească. 

Asistenta medicală m-a condus afară și m-am întors 
către ea, prinzându-i privirea, înainte să întreb pe un ton 
șoptit: 

– Cât timp crezi că mai are?
– E greu de spus cu certitudine, mi-a zis asistenta. Dar 

e destul de puternică. Aș zice că o lună, poate mai mult.
Călătoria mea la Orlando s-a desfășurat într-un fel 

de ceață. Țineam o cuvântare la un eveniment pentru un 
client cu care îmi plăcea mult să lucrez, OneMain Finan‑
cial. Era întâlnirea anuală de lansare, cu toți managerii de 
sucursale și liderii de echipe de teren din jumătatea de est 
a țării, vreo 700 de oameni în total. 

Dat fiind ce se întâmpla cu Lori, mi-a fost foarte greu 
să mă concentrez pe nevoile clientului meu, pe eveniment 
și pe prelegerea mea. Dar, în același timp, eram și recu‑
noscător pentru distragerea pe care mi-o ofereau. Deși 
sunt de obicei destul de deschis și transparent în legătură 
cu ce se întâmplă în viața mea, chiar și cu clienții mei și 
când vorbesc în public, am decis să nu vorbesc despre 
Lori, ci doar să mă prezint, să fiu cât de prezent pot și să 
îmi concentrez toată atenția pe oamenii din public. Chiar 
și când ni se întâmplă lucruri grave în viață, tot trebuie să 
ne prezentăm la lucru și să ne facem treaba cât de bine 
putem – ceea ce am încercat și eu să fac în ziua aceea. 
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Pe aeroportul din Orlando, la întoarcerea spre casă, am  
primit un telefon de la asistenta medicală a lui Lori. Mă 
anunța că lucrurile luaseră o altă întorsătură, înrăutățindu-se:

– Știu că ți-am spus luni că ar mai avea o lună sau mai 
mult; acum cred că este mai probabil să fie o săptămână...

Auzindu-i cuvintele, am rămas în zona de îmbarcare, 
blocat la coadă, încercând să-mi recapăt respirația. 

Zborul către casă în seara aceea mi s-a părut că durea‑
ză o veșnicie. Am ajuns acasă târziu și am încercat să dorm 
puțin, ceea ce nu a fost ușor. În dimineața următoare, m-am 
dus acasă la Lori, plănuind să-mi petrec cât mai mult din zi 
acolo, înainte să plec spre San Francisco, la un eveniment 
unde aveam programat un discurs în seara aceea. 

Când am ajuns la ea acasă, energia era complet dife‑
rită. Lori îmi părea liniștită și tristă, dar calmă. În aer se 
simțea un fel de respect și sacralitate. Câțiva dintre priete‑
nii apropriați ai lui Lori erau acolo, împreună cu asistenta 
ei medicală. Când ne-am salutat, s-a lăsat cu îmbrățișări 
și lacrimi. Nu am vorbit mult, căci se spuneau mai multe 
prin cele nerostite...

De-a lungul zilei, am făcut cu rândul la căpătâiul lui 
Lori. Dormea mult. Părea împăcată, dar nu ne răspundea 
verbal, iar respirația îi era greoaie. Am ținut-o de mână, 
i-am mângâiat chipul și i-am spus că o iubesc. 

M-am gândit că voi mai avea câteva conversații cu 
ea în zilele următoare, dar m-am simțit împins să vorbesc 
cu ea în acel moment despre câteva dintre urcușurile și 
coborâșurile, bucuriile și durerile, răsucirile și răsturnările 
din relația noastră de-a lungul anilor. Chiar dacă nu-mi 
răspundea prin cuvinte, iar ochii i se deschideau și i se în‑
chideau în timp ce vorbeam cu ea, mi se părea că mă aude.
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Pe măsură ce se apropia ora evenimentului meu din 
oraș, am început să simt că nu mi-e confortabil să plec. 
Chiar dacă eram programat să conduc un atelier de seară 
la care oamenii se înscriseseră și plătiseră, am decis să iau 
legătura cu organizatorii evenimentului și să îi anunț că 
nu pot să ajung. Au fost șocați, dar și foarte înțelegători 
și plini de compasiune. Mă simțeam speriat și mi se pă‑
rea cumva iresponsabil din partea mea să-i anunț doar cu 
câteva ore înaintea timpului programat pentru prelegerea 
mea, însă mi se părea că asta trebuia să fac. Pentru mine 
este important să mă țin de cuvânt și să mă prezint la lu‑
cru. Dar, în momentul acela, a fi prezent cu și pentru Lori 
mi s-a părut mult mai important. 

Câteva ore mai târziu, la doar trei zile după ce asis‑
tenta ne spusese că Lori mai are cel puțin o lună, sora mea 
s-a stins în pace. Stăteam în picioare în jurul patului ei, 
ținându-ne de mâini, rugându-ne, plângând și îmbrățișân‑
du-ne. Multe emoții diferite alergau prin mine, toate în 
același timp.

În zilele și săptămânile ce au urmat, am început să 
simt un noian de emoții ucigătoare, mai ales șoc, triste‑
țe și confuzie. Știam că Lori poate să moară, încă de pe 
vremea când fusese diagnosticată. Iar după ce cancerul a 
recidivat și starea ei s-a înrăutățit, devenise probabil că va 
muri. Dar modul în care s-au desfășurat lucrurile, atât de 
repede, în zilele și săptămânile de pe urmă ale vieții ei, 
totul m-a luat prin surprindere și m-a dărâmat. 

De asemenea, îmi era greu să fac față tuturor acestor 
emoții și, în același timp, să și lucrez. Viața și programul 
nu-mi fuseseră stabilite astfel încât să am timp să sufăr, 
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