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Cechy umiej´tnego
liderstwa

Jim Rohn

Je˝eli chcesz byç liderem atrakcyjnym dla ludzi wartoÊciowych, 

przede wszystkim sam musisz staç si´ wartoÊciowym cz∏owiekiem. 

Liderstwo to zdolnoÊç przyciàgania ludzi do darów, umiej´tnoÊci 

i mo˝liwoÊci jakie oferujesz, jako w∏aÊciciel, jako mened˝er, jako 

partner. Wed∏ug mnie, liderstwo to wielkie ˝yciowe wyzwanie.

To, co wa˝ne w liderstwie, to szlifowanie swoich umiej´tnoÊci. Wszy-
scy wielcy liderzy pracujà nad sobà, a˝ osiàgnà skutecznoÊç. A oto 
kilka punktów:

1.   Naucz si´ byç silny, ale nie bàdê grubianinem. Jest to dodatkowy 
krok do pokonania, by staç si´ sprawnym, skutecznym liderem 
o znacznym obszarze dzia∏ania i wp∏ywu. Niektórzy ludzie mylà 
grubiaƒstwo z byciem silnym – a to nie jest nawet namiastka.

2.  Naucz si´ byç ̋ yczliwy, ale nie s∏aby. Nie nale˝y myliç ̋ yczliwoÊci 
ze s∏aboÊcià. ̊ yczliwoÊç nie jest oznakà s∏aboÊci, ale okreÊlonym ro-
dzajem si∏y. Musimy byç wystarczajàco komuÊ ˝yczliwi, by powie-
dzieç mu prawd´. Musimy byç wystarczajàco ˝yczliwi i taktowni, 
aby „wy∏o˝yç kaw´ na ∏aw´”. Musimy byç wystarczajàco ˝yczliwi, 
by przedstawiaç rzeczy takimi, jakimi sà, zamiast ˝yç z∏udze-
niami.

3.  Naucz si´ byç odwa˝ny, ale nie bezwzgl´dny. Odwaga jest po-
trzebna, by koƒczyç dzieƒ jako zwyci´zca. Je˝eli chcesz zyskaç au-
torytet, musisz iÊç na czele swojej grupy. Musisz byç gotów przyjàç 
na siebie pierwszà strza∏´, jako pierwszy zajàç si´ problemem, roz-
poznaç pierwszà oznak´ k∏opotów.

4.  Musisz nauczyç si´ byç pokorny, ale nie potulny. Potulni nie 
zdobywajà szczytów. Niektórzy mylà te dwa poj´cia: pokor´ i po-
tulnoÊç. Pokora to s∏owo o niemal nadprzyrodzonym wydêwi´ku. 
To poczucie grozy. Poczucie zachwytu. ÂwiadomoÊç ludzkiej duszy 
i ducha. ÂwiadomoÊç wyjàtkowoÊci ludzkiego losu. Pokora to Êwia-
domoÊç dystansu dzielàcego nas od gwiazd, ale jednoczeÊnie poczu-
cie, ̋ e jesteÊmy tych gwiazd cz´Êcià. Pokora jest cnotà, ale potulnoÊç 
to choroba. To schorzenie, które mo˝e zostaç uleczone, ale które sta-
nowi problem.

5.  Bàdê dumny, ale nie arogancki. Trzeba byç dumnym, by odnosiç 
zwyci´stwa. Trzeba byç dumnym, by realizowaç swoje ambicje. Trze-
ba byç dumnym ze swojej spo∏ecznoÊci. Ze swoich celów i osiàgni´ç. 
Kluczem do dobrego liderstwa jest jednak umiej´tnoÊç bycia dum-
nym bez bycia aroganckim. Co wi´cej, wed∏ug mnie, najgorszym 
rodzajem arogancji jest ta p∏ynàca z ignorancji. To wtedy, gdy nie 
wiesz, ̋ e nie wiesz. Taka arogancja jest nie do zniesienia. Kiedy ktoÊ 
jest màdry i arogancki, mo˝na to wytrzymaç. Ale jeÊli ktoÊ jest aro-
ganckim ignorantem, to ju˝ za du˝o.

6.  Miej poczucie humoru, ale nie b∏aznuj. To wa˝na kwestia dla lide-
ra. Jako liderzy uczymy si´, ˝e mo˝na byç zabawnym, ale nie 
Êmiesznym. Mo˝na si´ dobrze bawiç, ale nie wyg∏upiaç si´.

•
I na koniec, ˝yj rzeczywistoÊcià. ˚yj prawdà. Oszcz´dê sobie agonii. 
Zaakceptuj ˝ycie takie, jakim jest. ˚ycie jest wyjàtkowe. Los ka˝dego 
z ludzi jest wyjàtkowy. Jest fascynujàcy. Przekona∏em si´ te˝, ˝e pew-
ne umiej´tnoÊci, które Êwietnie si´ sprawdzajà dla jednego lidera, 
w przypadku innego mogà nie zdaç egzaminu. Ale podstawowe 
umiej´tnoÊci lidera mogà byç zaadaptowane tak, by dzia∏a∏y w zasa-
dzie dla ka˝dego, w pracy, w ˝yciu spo∏ecznym, w domu.
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