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AVERTISMENT: Distribuirea, copierea sau piratarea în orice fel a acestui audiobook nu este 
pedepsită numai prin lege, dar contravine și tuturor normelor și principiilor etice și sănătoase 
pe care un astfel de audiobook le promovează. Ce fel de efect va avea energia pe care vreți 
să o transmiteți mai departe, dacă aceasta vine prin furt, ilegalitate și lipsă de respect față de 
autor și față de toți cei care au contribuit la crearea acestui audiobook, astfel ca el să ajungă la 
dumneavoastră? Împărtășiți cu ceilalți informațiile importante, valorile și lecțiile pe care le-ați 
aflat din acest material, într-un mod corect și responsabil. Vă mulțumim.
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CUPRINS

1. AVERTISMENT   00:37

2. Cuvânt-înainte  05:33

3. Introducere    32:09

4. Capitolul 1 – Dispariția navei El Faro   38:39

5. Capitolul 2 – Noul manual (a)    37:01

6. Capitolul 2 – Noul manual (b)    43:09

7. Capitolul 3 – Ieșirea din munca roșie: controlul ceasului  55:52

8. Capitolul 4 – Munca albastră: colaborarea (a)  36:07

9. Capitolul 4 – Munca albastră: colaborarea (b)  30:24

10. Capitolul 5 – Să lăsăm în urmă munca albastră: angajamentul  44:21

11. Capitolul 6 – Sfârșitul muncii roșii: finalizarea (a)  24:24

12. Capitolul 6 – Sfârșitul muncii roșii: finalizarea (b)  31:55

13. Capitolul 7 – Încheierea ciclului: îmbunătățirea (a)  29:59

14. Capitolul 7 – Încheierea ciclului: îmbunătățirea (b)  24:42

15. Capitolul 8 – Schema de abilitare: conectarea (a)   39:29

16. Capitolul 8 – Schema de abilitare: conectarea (b)   26:16

17. Capitolul 9 – Aplicarea principiilor de muncă roșie - 

          muncă albastră la locul de muncă (a)   32:56

18. Capitolul 9 – Aplicarea principiilor de muncă roșie - 

          muncă albastră la locul de muncă (b)   31:16

19. Capitolul 10 – Sistemul de operare roșu-albastru  47:25

20. Capitolul 11 – Salvarea navei El Faro   25:26

21. Glosar     12:28
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Leadershipul înseamnă limbaj 

Broșură

Punctul 1

Punctul 2

Coeficientul de limbaj al echipei (CLE) este un număr între 0 și 1 care reprezintă inegalitatea 
de vorbire între persoanele care participă la o conversație. Pentru o conversație între trei 
persoane, în care două persoane spun fiecare jumătate din cuvinte, iar a treia persoană 
tace, CLE este 0,5.
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Punctul 3

Punctul 4

O echipă ține în mână cărțile de probabilitate ca răspuns la o întrebare de tipul „cât de...”.

Punctul 5

La începutul unui proiect, ai nevoie de etape mai scurte de muncă roșie și etape mai frec-
vente de muncă albastră, pentru a te orienta spre învățare și îmbunătățire. Pe măsură ce 
proiectul progresează, trebuie să prelungești intervalul dintre etapele de muncă albastră 
și să dedici mai mult timp producției, adică muncii roșii.


