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Pewnego sonecznego dnia w korporacyjnej Ameryce firma
Leadership Pill Industries (LPI) otworzya swoj pierwsz
fabryk, a jej reklama znalaza odd wik w ogólnokrajowych
rodkach przekazu. Zawieraa ona mianowicie nastpujcy
przekaz firmy: „Moemy zmieci wszystkie cechy skutecznego przywództwa w jednej piguce”.
Lata prac laboratoryjnych i bada pilotaowych opaciy
si. Firma ochrzcia swój sztandarowy produkt mianem
Piguki Przywództwa i zacza wprowadza go na rynek
w caym kraju.
Piguka Przywództwa bya traktowana przez pras jako
niezwyka innowacja. Ponarzekawszy na brak utalentowanych przywódców w biznesie, polityce i innych krgach
wymagajcych organizacji, media zaday dodatkowych
informacji.
Rzecznik LPI oznajmi, e „wypuszczeniu Piguki Przywództwa na rynek towarzyszy badanie brany”.
Próbujc okreli rynek zbytu dla swojego nowego produktu, firma LPI zlecia niezalenej agencji przeprowadzenie badania serii grup fokusowych, by uzyska odpowiedzi na róne wane pytania. Wikszo respondentów
szczególnie chtnie odpowiedziaa na jedno z nich, a mianowicie: „Ilu spotkanych przez siebie przywódców uwaaj
Pa stwo za naprawd wielkich?”.
— Dane uzyskane od grupy badanej s obiecujce —
stwierdzi publicznie rzecznik po analizie uzyskanych
danych sprzeday. — Prezes i wszyscy czonkowie zarzdu
s zaniepokojeni brakiem gbi przywództwa w ich wasnym gronie, zwaszcza na rednim poziomie zarzdzania.
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Jedynie kilku kierowników i par osób majcych bezporedni kontakt z klientami uwaa, e pracuje bd pracowao pod kierownictwem prawdziwego przywódcy.
Badania przypadku przeprowadzone przez psychologów
biznesu z ogólnokrajowej agencji badawczej potwierdziy
te dane.
„Wikszo firm, instytucji publicznych i organizacji
pozarzdowych znajduje si w permanentnym kryzysie
przywództwa” — donosia jedna z publikacji agencji. „Cigy stres i brak poczucia bezpiecze stwa wci dominuj
w rodowisku zawodowym. Co gorsza, nic nie wskazuje na
to, by w najbliszym czasie miaa nastpi jakakolwiek
poprawa”.
Oczekiwanie na pojawienie si Piguki Przywództwa
wywoao fal ekscytacji, któr dawao si odczu w salach
konferencyjnych. Pracownicy dyskutowali na temat piguki
w czasie przerw. Nikt nie by w stanie uwierzy, e moe
istnie rodek na popraw jakoci przywództwa.
— Czy taka piguka bdzie w stanie wyeliminowa
mioników detalicznego zarzdzania i apodyktycznych kierowników? — zastanawiali si inni. — Czy faktycznie doczekamy si czasów, w których przywódcy bd robi to, co
mówi?
Jednoczenie wszyscy ci ludzie byli zgodni co do tego,
e obietnice dawane przez producentów piguki roztaczaj
wizj piknej przyszoci.
Chocia poparcie dla Piguki Przywództwa byo
ogromne, jedna z osób powszechnie szanowanych w wiecie przywództwa organizacyjnego, nazywana nie bez przyczyny Skutecznym Przywódc, gdy niejednokrotnie udowodnia swoj sprawno w praktyce, zalecaa daleko
posunit ostrono.
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— Jeeli skad Piguki Przywództwa nie bdzie naleycie dobrany, wyrzdzi ona wicej szkody ni poytku —
stwierdzi Skuteczny Przywódca w jednym z programów
publicystycznych.
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