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For every four change efforts  undertaken in business today- Ngày nay, cứ bốn nỗ lực thực hiện thay đổi trong kinh doanh 

three of them fail to change anything at all, thì ba trong số đó thất bại hoàn toàn, chẳng thay đổi được gì 

or they actually make things worse. hoặc chỉ làm chúng trở nên tồi tệ hơn

To learn strategies for correcting this alarming trend, các chiến lược nhằm khắc phục khuynh hướng đáng lo ngại này.

we hear now from Nido Qubein. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe Nido Qubein trình bày 

Nido Quein has served as chairman of four different Nido Qubein hiện là Chủ tịch của bốn công ty

companies in diverse fields. And is president of a major university. thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời là hiệu trưởng của một trường đại học lớn.

He's also authored more than two dozen top-selling books Ông còn là tác giả của hơn hai chục đầu sách bán chạy nhất 

and is a popular platform speaker. và là một diễn giả có tiếng.

Let's listen as Nido Qubein teaches us how to change Hãy lắng nghe Nido Qubein hướng dẫn chúng ta cách thay đổi 

things for the better through Transformational Leadership. mọi việc tốt hơn thông qua phương pháp Lãnh Đạo Tạo Chuyển Biến.

How to be a transformational leader. Làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo tạo chuyển biến?

You know the word transformation Bạn đã biết từ "chuyển biến"

means to change. có nghĩa là thay đổi. 

To transform something is to change it to the better. Biến đổi một điều gì đó nghĩa là làm cho cho nó thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Are you a transformational leader? Bạn có phải là một nhà lãnh đạo biết cách tạo chuyển biến?

A transformational leader should always ask Một nhà lãnh đạo tạo chuyển biến sẽ luôn hỏi

these three most dynamic questions. ba ba câu hỏi tạo động lực này.

Number one, what do I need my team to do? Thứ nhất, tôi muốn nhóm của tôi phải làm gì?

What is it I want my team to do. Điều tôi muốn nhóm của tôi làm là gì.



What is it I want the people with whom I work to do. Tôi mong muốn những người cộng tác cùng tôi phải làm gì.

Functionally, what do I need them to do. Về chức năng nhiệm vụ, tôi cần họ làm gì?

The second question. What do they need to be Thứ hai, họ cần phải trở thành như thế nào

so they can do what I need them to do? để có thể thực hiện được những điều tôi muốn họ làm?

An example. If I want my supervisors to execute Tôi lấy ví dụ nhé. Nếu tôi muốn các quản lý phải thực hiện công việc

in a certain way on a certain project, theo cách mà tôi muốn trong một dự án cụ thể nào đó,

what do they need to be? They need to be committed. họ cần phải trở thành như thế nào? Họ cần phải tận tâm với công việc. 

They need to be informed.They need to be flexible. Họ cần phải am hiểu công việc. Họ cần phải thật linh động. 

They need to have personal skills. They need to be good listeners. Họ cần có các kỹ năng cá nhân. Họ cần phải là người biết lắng nghe tốt. 

What do they need to be so they can do what we need them to do. Họ cần trở thành người có khả năng thực hiện điều chúng ta muốn họ thực hiện?

And the third question of course is how do I get them there? Và câu hỏi thứ ba, dĩ nhiên là tôi phải làm như thế nào để họ có được những điều đó?

How do I get them there? Tôi phải làm sao để đưa họ đạt đến cấp độ đó?

How do I take them to the level of being Tôi phải nâng họ đến cấp độ đó bằng cách nào đây,

so they can execute on the doing? để họ có thể thực hiện được những điều tôi muốn?

And how we get them there of course Và vấn đề chúng ta phải làm thế nào để đưa họ đến cấp độ đó

is the most important question of all. đương nhiên là điều quan trọng nhất trong cả ba câu hỏi. 

It doesn't happen naturally, it doesn't happen automatically. Điều đó không tự nhiên xảy đến, không hoàn toàn tự động. 

It happens cumulatively. Mà phải qua quá trình tích lũy. 

We teach them one thing today, one thing tomorrow. Hôm nay chúng ta dạy cho họ một việc, ngày mai thêm một việc khác.

It adds up. Eventually they become informed or committed, Và dần dần, họ sẽ am hiểu và tận tâm với công việc,

enlightened or flexible to do what it is we want them to do. sẽ được khai sáng và đủ linh động để làm những điều chúng ta muốn. 

Here's a discovery I made. See if you agree with me on this. Đây là một khám phá mới của tôi. Thử xem các bạn có đồng ý với tôi không nhé. 

You cannot take an average person and make them great. Bạn không thể biến một người chỉ ở mức trung bình thành vĩ nhân.

Now you can take an average person and make them better. Nhưng hiện tại bạn có thể làm cho một người ở mức trung bình trở nên tốt hơn. 



Of course we can. Dĩ nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể. 

We can take average people on our team Chúng ta có thể chọn một người trung bình nào đó trong nhóm

and make them better and we should be và khiến họ trở nên tốt hơn và chúng ta cần phải

absolutely committed to do exactly that. hết lòng làm đúng những điều ấy. 

No transformational leader would ever run away Không một nhà lãnh đạo biết cách biến đổi nào lại trốn tránh

from the beauty of taking every person in his or her area cái đẹp của việc đưa một con người về đúng vị trí của họ,

and helping them to become better. và khiến họ trở nên tốt hơn. 

But here's the one that scares me, Tuy nhiên, có một điều khiến tôi phải kinh sợ,

that frightens me the most. điều làm tôi lo lắng nhiều nhất. 

A great person can come down to the level of average so quickly. Một người vĩ đại có thể rơi trở lại thành người bình thường rất nhanh. 

Think about in your life. Hãy nghĩ về cuộc đời của bạn. 

If once upon a time you were an excellent tennis player Nếu ngày xưa bạn là một vận động viên quần vợt xuất sắc

or once upon a time you were an excellent pianist hoặc bạn đã từng là một nghệ sĩ dương cầm lừng danh

and all of a sudden you stopped practicing và đột nhiên bạn ngừng luyện tập

you stopped learning and you stopped reviewing, bạn ngừng học hỏi thêm và ngừng ôn luyện,

what happens? You went from being really, really good điều gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ chuyển từ một người thật sự rất xuất sắc,

to being at best, average. xuống mức độ tốt hoặc trung bình. 

And so a transformational leader understands Và vì thế, một nhà lãnh đạo tạo chuyển biến hiểu rằng

,that he or she must know their people well chính ông/bà mới là người phải hiểu rõ nhân viên của mình nhất

and must give them whatever ingredients necessary và cũng phải là người cho họ các thành tố thiết yếu nhất

through learning and developing so that trong quá trình rèn luyện và phát triển

they can remain excellent at what they do? sao cho họ có thể đạt được phong độ đỉnh cao trong công việc mà họ đảm nhiệm.

So that they can contribute measurably, Sao cho họ có thế đóng góp đáng kể,

effectively and consistently to the common good, một cách hiệu quả và ổn định vào sản phẩm chung,



to the objectives, to the vision and mission of the organization. vào mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh của cả đơn vị. 

Now as a leader each of us has four types, four forms of capital. Ngày nay, trong cương vị lãnh đạo, mỗi chúng ta có 4 loại, 4 hình thức vốn. 

When I use the word capital, usually you want to put Mỗi khi tôi dùng từ "vốn", thông thường mỗi người đều

the word financial in front of it right? nghĩ ngay đến vấn đề tài chính đúng không?

We say I have the capital to invest in this business. Chúng ta nói rằng tôi có vốn để đầu tư vào công việc này. 

I have the capital to you know, expand our product line. Và bạn biết là tôi có vốn để mở rộng dây chuyền sản xuất.

We have the capital to expand into a new plant, Chúng ta có vốn để mở rộng thêm nhà xưởng,

a new office building or whatever. văn phòng và nhiều thứ khác nữa. 

So one form of capital is in fact financial. Chính vì thế, tài chính được xem là một loại hình vốn. 

But that is not the exclusive meaning of the word capital. Tuy nhiên, đó không phải là lớp nghĩa bao hàm của từ "vốn".

There are other forms of capital that you and I must have, Còn nhiều hình thức "vốn" khác mà cả bạn và tôi đều phải có,

must understand, must evolve if we are to be phải biết và phải mở rộng nghĩa của nó nếu chúng ta

transformational leaders. là các nhà lãnh đạo tạo chuyển biến thực thụ. 

The second type of capital you have is called educational capital. Loại hình vốn thứ hai mà bạn có là vốn giáo dục. 

Just what we're doing today. Today we're expanding, Đó là những gì chúng ta đang làm ngày hôm nay. Hôm nay, chúng ta đang mở rộng,

we're investing, we're fertilizing our educational capital. đầu tư, và vun đắp nguồn vốn giáo dục của chúng ta. 

Have you found out as I've found out that some people Bạn có đồng ý với tôi là một số người luôn

in life walk around asking this question- Can I do it? quanh quẩn và tự hỏi - Liệu tôi có làm được điều đó không?

You give them a project, the go, can I do it? Bạn giao cho họ một dự án, một hướng đi, và…liệu tôi có làm được điều đó không?

You ask them to sort of take a new responsibility Bạn yêu cầu họ nhận nhiệm vụ mới

and they think to themselves or they think loudly, can I do it. và họ tự nhủ với chính mình hay với người khác, liệu tôi có làm được không?

They're not sure if they could do it? Họ không tự tin là họ có thể làm được việc?

Some people though, informed, transformed, Một vài người dù rất am hiểu, biết cách chuyển biến,

given the educational capital necessary, mà không cần đến mức độ đầu tư về giáo dục.



add one word in front of that sentence. Hãy thêm vào ba từ nữa,

Instead of saying can I do it, they ask this question. thay vì nói liệu tôi có làm được không, họ có thể hỏi như thế này.

How can I do it? How? Now the how we get through education. Tôi sẽ làm như thế nào đây? Bằng cách nào? Điều này có thể được giải đáp thông qua giáo dục. 

The how we get through consistent training and development. Câu hỏi bằng cách nào được giải đáp bằng hoạt động đào tạo và phát triển lâu dài.

We develop the how the same way we develop the why Chúng ta phát triển phương án "bằng cách nào" cũng theo cách tương tự với phương án "tại sao",

by really focusing on it, bằng cách tập trung vào điều đó,

by making it a primary responsibility in our lives. bằng cách biến điều đó thành nhiệm vụ chính của chúng ta. 

So the first one is financial capital. Như vậy, nguồn vốn đầu tiên là nguồn lực tài chính. 

The second one is educational capital. Nguồn vốn thứ hai là nguồn lực giáo dục. 

Here's the third form of capital that Và đây là loại hình vốn thứ ba mà 

transformational leaders always have. bất kỳ vị lãnh đạo thuyết phục thay đổi nào cũng có,

It's called reputational capital. Nó được  gọi là vốn uy tín.

I mean I'll bet that you're no different than me in this way. Tôi tin chắc là các bạn cũng không khác với tôi về điểm này. 

If you believe in someone, what happens? Khi bạn đặt niềm tin vào một ai đó thì điều gì sẽ xảy ra?

You listen to them, right? Bạn sẽ tin những điều họ nói, đúng không?

You say this individual has credibility. Bạn cho rằng người này rất đáng tin cậy, đúng không?

,I know from experience that this person can get the job done. Kinh nghiệm cho tôi biết rằng đây là người có thể hoàn thành tốt công việc. 

and when I listen to this person's suggestions and advice, và khi tôi lắng nghe những lời khuyên, đề xuất, từ trí tuệ 

wisdom and skill, I too can make something come off và kỹ năng của người này, tôi có thể đạt được một kết quả nào đó

in my life with a degree of excellence, right? trong đời mình với mức độ tuyệt hảo, đúng chứ?

Reputational capital. Đó chính là uy tín. 

Some people would say, oh he doesn't know Vài người sẽ thốt lên, ồ, ông ta thậm chí không hiểu

what he's talking about. mình đang nói gì nữa kìa. 

Or, oh, she just talks too much but doesn’t back up Hoặc, ồ, cô ta nói quá nhiều mà quên không



what she says with facts, with reason, with logic. đưa ra các dữ kiện, lý do hợp logic gì cả. 

So reputational capital is how other people think of us Chính vậy, nguồn lực vốn uy tín chính là cách người khác nghĩ về mình.

and the last kind of capital that all of us should have. Và loại hình vốn cuối cùng là loại mà tất cả chúng ta cần có,

perhaps the most important one, is called relational capital. cũng có lẽ là loại giữ vai trò quan trọng nhất, nguồn lực vốn quan hệ. 

A transformational leader has relational capital. Một nhà lãnh đạo tạo chuyển biến luôn có nguồn lực vốn quan hệ. 

Now that simply means build relationships Điều đó đơn giản chỉ là tạo dựng các mối quan hệ

with everyone that you have in your life, all the contacts. với những người bạn gặp trong cuộc đời, tất cả các mối quan hệ. 

We say we have external customers to the company, Chúng ta nói rằng chúng ta có những khách hàng bên ngoài công ty,

but of equal importance we have internal customers nhưng đồng thời, chúng ta cũng có những khách hàng trong nội bộ

in the company called our employees, our team members, công ty, đó là đội ngũ nhân viên, những đồng sự,

other people in other departments và thành viên các phòng ban khác

with whom we work. cùng phối hợp làm việc với chúng ta. 

So relational capital simply means how do I build Vì thế, nguồn vốn các mối quan hệ có nghĩa là làm thế nào để tạo dựng

excellent relationships so that when I need these people các mối quan hệ ở mức tốt nhất sao cho khi cần đến những người này

or when they need me, or at least together we can work hoặc khi họ cần tôi, hoặc ít nhất, chúng ta có thể cùng nhau làm việc

hand in hand and side by side sát cánh bên nhau

to make really good things come to be. cùng đạt đến những điều thật sự tốt đẹp nhất. 

,I'll let you in on a little secret. Tôi sẽ cho các bạn biết một bí mật nho nhỏ nhé. 

The way I develop my relational capital in part Một phần bí quyết tôi dùng để tạo dựng các mối quan hệ

is to have what I call the list of one hundred. mà tôi gọi là danh sách 100. 

Now this is a figure of speech. You could have a list of Sự thật là thế này. Bạn có thể lập danh sách

two hundred or a list of ten, it doesn't matter, hai trăm người hoặc chỉ 10 người cũng chẳng sao cả, 

it's your business. tùy mỗi người quyết định. 

But the concept is the same. Nhưng chúng hoàn toàn tương đồng về khái niệm. 



I have a list of one hundred people, Tôi lập danh sách 100 người,

I think my list is one hundred sixty-eight people. Tôi nghĩ rằng danh sách của mình thật ra có đến 168 người.

And I have them in alphabetical order on a sheet of paper Và tôi sắp xếp họ trên một tờ giấy theo thứ tự bảng chữ cái

and then next to those names I have columns, và bên cạnh họ tên, tôi thêm vào đó các cột 

one for each month of the year- January, February, March and April. ghi rõ từng tháng trong năm - Tháng 1, 2, 3 và 4. 

And in the month of January, I look at these names on Và trong cột Tháng 1, tôi xem qua những tên này

this list and I must have a check mark trong danh sách và đánh dấu vào bên cạnh 

next to each one of them suggesting to me tên của những người nhắc tôi nhớ rằng 

that I made some contact with this person. tôi đã liên lạc với những người này rồi. 

I sent them a book or I've called them Tôi đã gửi tặng họ một quyển sách, đã gọi điện cho họ

or I've written them a letter or an email hoặc đã gửi thư tay hay đã email cho họ,

or we've been in a meeting together. Some form of contact. hoặc đã có cuộc gặp mặt với họ rồi. Một vài hình thức liên lạc nào đó. 

Relational capital is the byproduct Nguồn lực các mối quan hệ là sản phẩm 

of an investment of effort and time. của việc đầu tư đòi hỏi nhiều nỗ lực và thời gian. 

It is time often invested in the right way Đó là cách đầu tư thời gian hữu hiệu

that creates for really strong relationships. nhằm xây dựng mối quan hệ bền vững. 

So transformational leaders understand that it is through Chính vì thế, một nhà lãnh đạo thuyết phục tạo thay đổi hiểu rằng

other people that we can make good things come to be. chúng ta hoàn toàn có thể đạt đến những kết quả tốt đẹp thông qua các mối quan hệ.

Now the most important as I said is relational. Và điều quan trọng nhất như tôi đã nói chính là các mối quan hệ. 

Relational. Think about it this way. Chính là các mối quan hệ. Hãy suy nghĩ về điều này như thế này nhé. 

In every relationship in your life you must begin Đối với từng mối quan hệ trong cuộc sống bạn đều phải bắt đầu

at the very foundational level with something called trust. ở mức độ cơ bản nhất với cái được gọi là lòng tin. 

It's hard to build relationships with people Rất khó xây dựng quan hệ với người khác

unless you have trust with people. nếu bạn không tin cậy người đó. 



I like to say I want to do business with people Khi tôi muốn làm ăn với người khác,

I like, people I trust, nghĩa là với những người tôi có thể tin tưởng,

and people who can save me or make me money. và đó là những người có thể giúp đỡ, hoặc giúp tôi tạo ra nguồn tài chính. 

But I have to trust them. If I don't trust you, Nhưng tôi phải tin tưởng họ. Nếu tôi không tin bạn,

I will not listen to the rest of the ideas that you have. tôi sẽ không lắng nghe các ý tưởng của bạn.

,It is difficult to be a transformational leader Thật không dễ trở thành một nhà lãnh đạo tạo chuyển biến

if those who you choose to influence don't trust you. nếu những người được bạn chọn để gây ảnh hưởng lại không đặt niềm tin vào bạn. 

And trust doesn't happen very quickly. Và lòng tin không phải là vấn đề một sớm một chiều. 

You cannot rush the process of trust. Bạn không thể đẩy nhanh tiến trình xây dựng lòng tin nơi người khác. 

It happens methodically, in a very orderly way. Nó hoàn toàn diễn ra một cách có phương pháp, theo một trình tự nhất định. 

,It happens really slowly. Và diễn ra thật chậm. 

You trust a person based on the exposure Bạn tin vào một người nào đó dựa trên những điểm bộc lộ

you've had to that person, based on the relationship bạn khám phá được từ người đó, dựa trên mối quan hệ 

you've had with that person. bạn có với người đó. 

Something magical happens when you have trust with people Điều kỳ diệu sẽ xảy đến khi bạn được mọi người tin cậy

because then you move up to the higher level, vì khi đó, bạn đã có thể vươn đến cấp độ cao hơn,

the rest of the foundation moves up to the next level toàn bộ nền móng ban đầu đã được nâng lên một cấp cao hơn

which is called reason. được gọi là sức mạnh lý lẽ. 

Reason. We must develop the kind of mindset Luận lý. Chúng ta phải phát triển một tư duy

,through which and by which we reason our conclusions. có thể làm luận cứ cho những kết luận của chúng ta. 

In other words we use logic. Nói cách khác, chúng tôi gọi đó là luận lý. 

We develop critical thinking skills. Chúng ta phát triển tư duy phân tích đánh giá. 

We use a premise that is sound to build Chúng ta sử dụng một tiền đề đúng để xây dựng

some logical pattern for thinking and moving một chuỗi tư duy, định hướng,



and deciding and solving problems. quyết định và giải quyết vấn đề. 

You know what I've discovered? life doesn't give us what we need. Bạn biết tôi vừa khám phá ra điều gì không? Cuộc sống không cho những gì chúng ta muốn. 

Life doesn't give us what we need. Cuộc sống này không mang đến cho chúng ta những gì chúng ta cần. 

So many people in our world believe Rất nhiều người tin rằng

that life will just give us what we need. cuộc sống sẽ mang lại cho chúng ta những gì chúng ta cần. 

I mean I know people who will go up to their boss Tôi biết một số người sẽ đến gặp sếp

,and say look, I need more money because my expenses và nói rằng, tôi cần nhiều tiền hơn vì các chi phí đời sống

went up so you must pay me more money. đều gia tăng, do vậy, ông nên tăng lương cho tôi. 

Does that make sense to you? Điều đó các bạn thấy có hợp lý không?

Of course not. Companies are not created Dĩ nhiên là không? Các công ty không phải được thành lập

just to pay more money to those who need more money. chỉ để tăng lương cho những ai cần nhiều tiền hơn. 

That's a good way to go bankrupt. Đó là con đường nhanh nhất đi đến phá sản đấy!

Life doesn't give us what we need. Cuộc sống không mang lại những gì chúng ta cần.

Life gives us what we deserve. Cuộc sống cho chúng ta những gì chúng ta xứng đáng đạt được. 

Life gives us what we deserve. Now of course I don't mean Cuộc sống cho chúng ta những gì chúng ta xứng đáng đạt được. Tất nhiên tôi không có ý nói

that someone with a certain sickness or illness những ai đang mắc bệnh hoặc ốm đau vì họ  

deserve to get that. xứng đáng với điều đó. 

Of course I'm not talking about that. Dĩ nhiên là tôi không định nói về khía cạnh đó. 

I'm talking about in the professional context, Tôi đang trình bày về khía cạnh chuyên môn nghiệp vụ,

at work and business. Life doesn't give us what we need trong môi trường công sở và doanh nghiệp. Cuộc sống không cho chúng ta những gì chúng ta cần

because that's what we deserve. mà bởi vì chúng ta xứng đáng được điều đó. 

So if I want to get more, I must what? Vậy thì nếu tôi muốn có nhiều tiền hơn, tôi phải làm gì đây?

deserve more! Trở nên xứng đáng hơn!

And the question is how do I deserve more Và vấn đề đặt ra là làm thế nào để tôi có thể xứng đáng hơn



and the answer is obvious. The way to deserve more câu trả lời thật rõ ràng. Tôi có thể trở nên xứng đáng hơn

is to render greater value. khi tôi chứng tỏ được mình có giá trị nhiều hơn. 

The more valuable I am to my team, Tôi càng chứng tỏ được giá trị của mình trong nhóm,

the more valuable I am to my organization. tôi sẽ có giá trị hơn trước tập thể công ty.

The more valuable I am, the more I deserve. Càng có giá trị cao hơn thì càng xứng đáng hơn. 

The more I deserve, the more I get. Càng xứng đáng hơn, càng nhận được nhiều hơn. 

Question for a transformational leader, Vấn đề đặt ra cho một nhà lãnh đạo tạo chuyển biến

how do I help my team members to deserve more? là làm thế nào để giúp cho các thành viên trong nhóm trở nên xứng đáng hơn?

You help your team members deserve more Bạn giúp các thành viên trong nhóm mình xứng đáng hơn

by being more valuable, by educating them, bằng cách khẳng định giá trị của họ, bằng cách giáo dục họ,

educational capital, yes, by having a good relationship đầu tư nguồn lực giáo dục, vâng, có quan hệ tốt

with them so they listen to you and you to them, với họ để họ lắng nghe bạn và ngược lại,

relationship capital. All of a sudden đó là nguồn lực từ các mối quan hệ. Và kết quả là 

they're getting more out of life. họ sẽ nhận được nhiều hơn từ cuộc sống.

They appreciate you so what happens Họ đánh giá bạn cao và chính vì thế, 

,is your reputational capital goes way up high nguồn lực uy tín của bạn tăng thêm

and then you can achieve more and more và khi đó bạn có thể đạt được nhiều hơn, nhiều hơn nữa

with those same people in the future. với cùng những còn người này trong tương lai. 

So life doesn't give us what we need, Cuộc sống thường không mang đến cho chúng ta những gì chúng ta cần,

,it gives us what we deserve. To deserve more mà cho chúng ta những gì chúng ta xứng đáng đạt được. Để xứng đáng nhiều hơn

we have to be more valuable. Question, how do we become chúng ta phải chứng tỏ có nhiều giá trị hơn. Câu hỏi,

more valuable? Answer. làm thế nào để có giá trị hơn? Trả lời.

Our value is measured by the size of problems Giá trị của chúng ta được đo lường bởi quy mô các vấn đề

we're capable of solving. mà chúng ta có khả năng giải quyết. 



You solve bigger problems, you make more measurable Bạn giải quyết được các vấn đề lớn hơn nghĩa là bạn có đóng góp

contributions to the organization. đáng kể hơn cho công ty. 

You solve bigger problems, you become more important. Bạn giải quyết được các vấn đề lớn hơn nghĩa là bạn trở nên quan trọng hơn. 

you become more important, you deserve more. Quan trọng hơn có nghĩa là bạn xứng đáng được nhiều hơn. 

You deserve more. You get more, you're getting the idea Bạn xứng đáng hơn. Bạn sẽ nhận nhiều hơn. 

So trust, reason, then focus. Focus. Vì thế, hãy tin tưởng, tư duy và tập trung. Hãy thật sự tập trung. 

You know in life there are two pains Trong cuộc sống có 2 nỗi đau

you and I will suffer from. One is called the pain of discipline. mà cả bạn và tôi đều phải chịu. Thứ nhất là nỗi đau kỷ luật.

Focusing yourself, your activities, your mindset, Chính bản thân mình, các hoạt động, tư duy,

your learning on discipline. I will get the job done. và học tập đều tập trung vào kỷ luật. Tôi sẽ hoàn tất công việc. 

I will do the necessary things to get the job done. Tôi sẽ làm tất cả những thứ cần thiết để hoàn thành công việc. 

I will acquire the necessary learning. Tôi sẽ tiếp thu được các kiến thức cần thiết.

,I will learn to do these things in a way Tôi sẽ học cách làm những việc này theo cách của riêng mình,

that is consistent with my organization, its objectives, nhưng vẫn phù hợp với công ty, với mục tiêu chung,

its values, its mission. với các giá trị và sứ mệnh chung. 

Or we suffer from the pain of regret. Hoặc chúng ta phải chịu nỗi đau hối tiếc.

And most people you know, and most people I know Và hầu như tất cả những người mà bạn và tôi biết

suffer from the pain of regret. đều phải chịu đau khổ vì hối tiếc. 

,I wish I could have. I wish I had done such and such. Tôi ước gì mình đã. Giá như tôi làm thế.

,And so discipline is a wonderful thing - Và chính vì vậy, kỷ luật là một biện pháp rất tuyệt vời - 

,trust, reason, focus. tin tưởng, tư duy và tập trung. 

Then of course the next one is value. Và dĩ nhiên điều tiếp theo sau đó chính là giá trị. 

Naturally byproduct of all this is greater value Thông thường, hệ quả của tất cả những điều này là một giá trị lớn hơn

and then that leads us to success. đưa chúng ta đến với thành công. 



That leads us to success. We become successful people. Điều đó đưa chúng ta đến thành công. Chúng ta trở thành những người thành đạt. 

A transformational leader would want every person Một nhà lãnh đạo thuyết phục tạo thay đổi sẽ muốn từng cá nhân

on their team to be successful trong nhóm họ đạt đến thành công,

because the cumulative measurement of their team vì hiệu quả thành công chung của cả nhóm 

then is that everybody's happy and if everybody's happy, sẽ làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc, và khi mọi người cảm thấy hạnh phúc,

everybody's going to feel the highest level họ sẽ vươn đến cấp độ cao hơn

which is called significance. You feel better about you gọi là tầm quan trọng. Bản thân bạn sẽ cảm thấy tốt hơn

when you contribute|significantly khi bạn có đóng góp quan trọng

to your organization. cho công ty của mình.

You'll feel better at the end of the day Vào cuối ngày làm việc bạn cảm thấy tốt hơn

when you've brought your learning and your mindset khi bạn có thể vận dụng những hiểu biết và tư duy của mình

to solve a problem or to contribute to the group vào việc giải quyết vấn đề hoặc đóng góp chung cho nhóm

in a way that really brings better and more effective results. theo cách thật sự mang lại kết quả tốt hơn.

And so significance is what all of us Và như vậy, tầm quan trọng là những gì chúng ta 

should be aiming and focused on. nên nhắm đến, nên tập trung vào. 

Now some people live their life at the task level. Hiện tại, một số người bằng lòng với cấp độ công việc hiện tại. 

You know the kind. They get up in the morning, they got to work, Bạn biết loại người này chứ. Thức dậy vào buổi sáng, đi làm,

they do all the things they have to do, all the things họ làm phần việc họ phải làm, tất cả mọi công việc

we ask them to do, but then that's it. chúng ta yêu cầu họ làm, và chỉ dừng lại ở đó. 

We call them transactional people. They do transactions. Chúng ta gọi đó là những giao dịch viên. Họ chỉ thực hiện những giao dịch. 

And they do them well but they don't connect them Và họ làm điều đó rất tốt, nhưng họ lại không liên kết chúng lại

,in a way that creates transformation. để có thể tạo ra sự chuyển biến. 

Some people live at a higher level called the goal level. Một vài người khác sống ở cấp độ cao hơn, chúng ta gọi đó là cấp độ có mục tiêu. 

They set goals, they make them specific, Họ đặt ra các mục tiêu và cụ thể hóa chúng,



they put them in writing, they give them timelines, họ viết các mục tiêu ra giấy và ấn định thời gian hoàn tất,

and they correct the path as they follow these goals. và họ dần dần định hướng đường đi khi thực hiện các mục tiêu này. 

But the happiest and the most significant people I've ever met Nhưng người hạnh phúc và đặc biệt mà tôi đã từng gặp

in my life are the ones who live at the purpose level, trong đời là những người sống ở cấp độ có chủ đích cụ thể,

the hardest one of all. đây là điều khó khăn nhất. 

Your purpose may be different than mine, Chủ đích của bạn có thể khác với chủ đích của tôi,

but a transformational leader would always emphasize nhưng một nhà lãnh đạo tạo chuyển biến luôn đặt nặng 

the purpose of the organization, the purpose of the project, chủ đích chung của công ty, chủ đích của dự án,

the purpose of this mission, the purpose of this plan chủ đích của sứ mệnh được giao, chủ đích của kế hoạch

that we're working on. họ đang thực hiện. 

And when people begin to understand the purpose, Và khi con người hiểu được các chủ đích,

they're much more likely to invest themselves, họ có khuynh hướng đầu tư chính mình,

to lose themselves to give of themselves in a tự buông mình, cho phép chính mình

deeper and a wider and a more lasting way. tham gia sâu sát hơn, bao quát hơn và lâu dài hơn. 

The key action for a transformational leader Hành động chủ yếu của người lãnh đạo tạo chuyển biến

is one word - influence. có thể được tóm gọn trong chỉ một từ - gây ảnh hưởng. 

A transformational leader knows how to influence people, Một nhà lãnh đạo tạo chuyển biến biết cách gây ảnh hưởng lên người khác,

so when you influence people, not merely tell them something, vì vậy, khi bạn gây ảnh hưởng cho người khác, không chỉ đơn thuần nói với họ,

you influence them. mà phải ảnh hưởng họ. 

The only way you and I can do that is to first understand them. Cách duy nhất mà tôi và bạn có thể làm được là, trước tiên, hãy hiểu họ. 

,if I understand you, I understand what Nếu tôi hiểu bạn, tôi sẽ biết điều gì

turns you on, I understand what turns you off, có thể kích hoạt bạn cũng như điều gì làm bạn nản chí,

I understand why you've made that decision, tôi hiểu vì sao bạn phải quyết định như thế,

,I understand why you speak the way you speak, tôi hiểu vì sao bạn nói như thế,



why you think about this issue the way you do, vì sao bạn nghĩ về điều này cũng như những hành động của bạn. 

then I can influence the process in a deeper Khi đó tôi có thể gây tác động sâu hơn

and a more significant way. theo một cách khác biệt hơn. 

transformational leaders understand that the results Các nhà lãnh đạo thuyết phục tạo thay đổi sẽ biết các kết quả

that you have in your life or the results that we mà bạn sẽ đạt được trong cuộc đời và kết quả chúng ta

collectively have in this department, on this team, có thể cùng nhau mang lại cho phòng ban, cho nhóm,

in this business are there based entirely cho doanh nghiệp, tất cả những điều đó hoàn toàn

on the behaviors that we display. dựa nào hành vi chúng ta thể hiện. 

So let me make a statement. you may not like this statement Cho phép tôi phát biểu một ý nhé. Có thể bạn sẽ không thích điều này

but think it through. nhưng hãy suy nghĩ về nó. 

What you have in your life at this point in your life Đến giai đoạn này của cuộc đời thì bạn đã đạt được những gì

is pretty much what you deserve to have mà bạn xứng đáng có được

at this point in your life. tại gia đoạn này trong cuộc đời của bạn.

How do I know that? because, how did you get here? Làm thế nào tôi biết được điều đó? Vì, bạn đến đây bằng cách nào?

You got to this point in your life based on Bạn tiến đến giai đoạn này của cuộc đời dựa vào chính

the behaviors that you displayed in your life. những hành vi bạn thể hiện trong cuộc sống. 

Let's take a person who's financially broke. Hãy xem một người hoàn toàn khánh kiệt gia sản. 

How did they get to be financially broke? Họ đã bị khánh kiệt như thế nào?

They did things, they acted in ways that caused them to Họ đã làm những việc, đã hành động theo cách đưa

become financially broke. họ đến với tình trạng khánh kiệt. 

So your behaviors lead to your results. Bạn sẽ phải đón nhận kết quả từ chính hành vi của mình. 

Now some managers and leaders believe Ngày nay, một số quản lý và lãnh đạo tin rằng

that if I can only correct your behaviors, nếu tôi có thể sửa chữa hành vi của bạn, 

if I can show you how your behavior could be improved, nếu tôi có thể cho bạn biết những hành vi này có thể được cải thiện như thế nào,



they would have better results. họ sẽ có kết quả tốt hơn. 

Today I want to think at a deeper level. Hôm nay, tôi muốn nhìn nhận vấn đề một cách sâu hơn.

I want to suggest to you that transformation stems from, Tôi muốn gợi ý cho các bạn hiểu rằng việc thuyết phục tạo thay đổi bắt nguồn từ,

begins with beliefs. thực sự là bắt đầu bằng niềm tin. 

You behave the way you behave because of what you believe. Bạn hành xử theo cách của bạn vì những gì bạn tin tưởng.

So if I want you to behave better, Chính vì thế, nếu tôi muốn bạn hành xử tốt hơn,

I must influence your beliefs. tôi phải tác động đến niềm tin của bạn. 

,I must show you genuinely how your contribution Tôi thật sự muốn chứng minh cho bạn thấy những đóng góp của bạn 

to this process can really influence this process vào quá trình này có thể gây ảnh hưởng như thế nào,

and contribute to it in a big, big way. đồng thời, đóng góp cho nó ngày một to lớn hơn. 

Here's what we do. Let's say one of your children does something Và đây là cách tôi đã làm. Giả sử con của bạn đã phạm một sai lầm

bad, something naughty and you want to punish them. hay có một hành động bướng bỉnh nào đó và bạn muốn trừng phạt nó. 

You say, uh, you did this thing wrong Bạn sẽ nói, con đã phạm lỗi

now I want you to go to your room, và mẹ/ba muốn con về phòng mình,

sit on your bed and think about what you just did. ngồi suy nghĩ về những gì mình đã làm. 

Why? Why would we want them to lose themselves Tại sao vậy? Tại sao chúng ta lại muốn những đứa trẻ phải tự đắm mình

in thinking about the bad thing they just did? và suy nghĩ về những gì chúng đã làm?

how can transformation take place? Làm sao có sự chuyển biến xảy ra trong trường hợp này?

What we should say is you did this thing wrong Chúng ta nên nói là điều này con đã làm sai rồi, 

you should go to your room, sit on your bed con nên tự đi về phòng, ngồi lên giường 

and think about what you should have done instead. và suy nghĩ xem con nên làm khác đi như thế nào?

You see the difference? We take people to the level Bạn nhận ra sự khác nhau không? Chúng ta đưa con người đến với cấp độ

of how do I become better. How do I transform my thinking. suy nghĩ làm thế nào để tôi trở nên tốt hơn, làm thế nào để tôi thay đổi suy nghĩ.

How do I transform my life in a way that I can perform Làm thế nào để tôi thay đổi cuộc sống của mình theo cách mà tôi có thể thực hiện



better and I get better results. tốt hơn và nhận được kết quả tốt đẹp hơn. 

The reason sometimes that certain people succeed Nguyên nhân là đôi khi một số người thành công

and others don't is entirely based on their beliefs. và một số người khác thì không, hoàn toàn do niềm tin của họ.

If you believe this opportunity can measurably Nếu bạn tin rằng cơ hội có ý nghĩa đáng kể

help you in your life, you lose yourself in it much better cho cuộc đời mình, bạn sẽ nắm bắt nó và tận dụng cơ hội đó

and much longer than if you believe this opportunity vẫn tốt hơn là bạn cho rằng cơ hội này

is a mere, you know, passing in your life. chỉ là một cái gì đó rất nhỏ nhặt tình cờ xảy đến trong đời. 

It does not really give you what you want out of life. Nó không thật sự mang đến cho bạn những gì bạn mong muốn trong cuộc sống. 

So my belief leads to my behaviors and my behaviors Vì vậy, niềm tin của tôi đưa đến hành vi, và hành vi

,lead to my results and a transformational leader dẫn đến kết quả và một nhà lãnh đạo tạo chuyển biến

understands that his or her job is to coach, sẽ hiểu là công việc của mình là huấn luyện, 

is to guide, is to council, is to educate their teams là chỉ dẫn, là tư vấn, là giáo dục cho nhóm của mình

in such a way that their behaviors can become better theo định hướng chuyển biến hành vi của họ tốt hơn

,because their beliefs are more accurate, bởi vì niềm tin của họ sẽ được củng cố,

are deeper, are more sound and therefore sẽ vững chắc hơn và rõ ràng hơn, và từ đó

the results are then the byproducts đưa đến kết quả hiển nhiên hơn.

An example is if you look at issues like retention. Một ví dụ khác là vấn đề giữ chân nhân viên. 

,Some companies, organizations have a hard time keeping Một vài công ty, tổ chức gặp khó khăn trong vấn đề

people in their employ. Studies show that giữ chân các nhân viên họ đã tuyển dụng. Các nghiên cứu cho thấy

there are five main reasons why people leave a job. có 5 nguyên nhân chính đưa đến việc nhân viên rời bỏ nhiệm sở.

,Excluding they don't like the boss Ngoài lý do họ không thích người chủ công ty,

here are the five reasons. đây là 5 nguyên nhân:

number one, they say I don't feel good about what I do. Thứ nhất, họ nói rằng tôi không cảm thấy thoải mái với những gì tôi làm. 

I don't feel good about what I do here therefore Tôi không cảm thấy thoải mái với công việc của mình ở đây và vì thế



I'm going to go find another job. tôi sẽ tìm cho mình công việc mới. 

number two, I don't feel important here. Thứ hai, tôi không cảm thấy mình có vai trò gì quan trọng đối với công ty.

This organization does not make me feel important Công ty không mang lại cho tôi cảm giác về sự cần thiết sự hiện diện của tôi,

and the only way you can feel a sense of significance và cách duy nhất ngoài sự thành công mà bạn có thể cảm nhận

in your life beyond success is to feel important. được ý nghĩa của đời mình là cảm thấy được sự quan trọng của bản thân. 

Number three, I'm not growing. Thứ ba, tôi không trưởng thành hơn khi ở đây. 

Sometimes I ask people who tell me they have Đôi khi tôi hỏi một số người mà theo họ, họ cho rằng

many years of experience… one person was telling me có nhiều năm kinh nghiệm…. Một ngày nọ, một người trong số đó 

the other day that they had seventeen years of experience cho tôi biết anh ta đã có 17 năm kinh nghiệm

in this organization and I said do you really have làm việc trong công ty này và tôi tự hỏi: "Anh có

seventeen years of experience or do you have 17 năm kinh nghiệm hay anh có 

a one year experience repeated seventeen times. một năm kinh nghiệm được lặp lại 17 lần?"

We must be growing. Chúng ta phải luôn phát triển. 

Number four, I don't get the support I need Thứ tư, tôi không được hỗ trợ

to do my job well. để thực hiện tốt công việc. 

And number five, I am not paid enough. Và thứ năm, tôi không được trả lương tương xứng. 

now transformational leaders take this input, bây giờ một nhà lãnh đạo tạo chuyển biến sẽ ghi nhận các đóng góp,

this research, these ideas and they strategize nghiên cứu và ý tưởng này và lập chiến lược

how to create for a better environment. tạo ra môi trường làm việc tốt hơn. 

Here's what they do. Number one, Và đây là những gì họ làm. Thứ nhất, 

they hire excellent people. They hire excellent people, họ thuê những người xuất sắc làm việc. Họ thuê những người rất xuất sắc.

They find above average people, they find extraordinary people, Họ tìm những người trội hơn người bình thường, những người đặc biệt có năng lực,

or they find people who have tremendous potential. hoặc tìm những người có tiềm năng khác biệt. 

They're not there yet, but with some education, Nếu những người chưa xuất sắc ở mức đó, thì bằng con đường giáo dục,



some guidance, some coaching, they can become excellent. hướng dẫn, huấn luyện, họ có thể trở nên xuất sắc. 

Number two, they train and educate them well. Thứ hai, huấn luyện và giáo dục họ tốt. 

They train and educate them well. Họ tổ chức huấn luyện và giáo dục những người này rất tốt. 

number three, they give them an appropriate level of authority. Thứ ba, cho họ một cấp độ quyền hành tương xứng.  

They key word here is appropriate. Từ quan trọng nhất ở đây là "tương xứng". 

Number four, they expect a high level of achievement. Thứ tư, kỳ vọng đạt thành tựu cao hơn.

High level of achievement. I expect my children Thành tựu cao hơn. Tôi muốn các con của mình

to do very well at the university. đạt thành tích tốt ở trường đại học. 

I expect my employees to give their very best. Tôi muốn nhân viên của mình thể hiện chính họ một cách tốt nhất. 

I don't expect them to show up and give me Tôi không muốn họ xuất hiện và cho tôi

sort of an average performance. thấy một năng lực làm việc ở mức trung bình. 

You have to shoot high so if you achieve only this much, Bạn phải nhắm tới một điều cao xa và dù bạn chỉ mới đạt được chừng này

you're still much better than shooting for this thì vẫn tốt hơn là bạn nhắm tới một điều cao chừng này 

and achieving this much. và đạt được nhiêu đây.

And number five, you've got to reward their performance. Và thứ năm, bạn phải khen thưởng xứng đáng với năng lực của họ. 

You must reward their performance. Bạn phải khen thưởng cho thành quả của họ. 

Transformational leaders change minds, not just behaviors. Các nhà lãnh đạo thuyết phục không chỉ tạo thay đổi về hành vi mà còn thay đổi cả tư duy.

Transformation begins with a belief system in the mind, Quá trình thay đổi bắt đầu bằng hệ thống niềm tin trong tư duy,

in the heart and then that changes behaviors. trong tâm khảm và dần dần tạo sự chuyển biến trong hành vi. 

They inspire and grow people. They know how to solve problems. Nó giúp tạo niềm tin và phát triển con người. Họ sẽ biết cách giải quyết vấn đề. 

They know how to embrace people. Họ biết cách nắm bắt và dìu dắt người khác. 

They know how to communicate and reinforce the company Họ sẽ biết giao thiệp và tăng cường cho tầm nhìn

vision in such a way that makes for good things come to be. định hướng công ty theo hướng đạt được những điều tốt nhất. 

At the end of the day, what transformational leaders Tóm lại, những gì các nhà lãnh đạo thuyết phục tạo thay đổi làm



really do is help others become all they can become. là giúp những người khác đạt đến những gì họ có thể. 

They get to know their teams because when I know you, Họ phải hiểu rõ nhóm của mình, vì khi tôi biết anh, 

then I can show you and when I can show you, nghĩa là tôi có thể chỉ cho anh, và khi tôi có thể chỉ cho anh 

then I can grow you, help you to grow. nghĩa là tôi có thể phát triển anh, tôi có thể giúp anh phát triển. 

Tell you a story. This man opened up a store Tôi sẽ kể các bạn nghe chuyện này nhé. Một người bắt đầu mở một cửa hiệu. 

It was at the corner of two streets Cửa hiệu nằm ngay góc giao nhau giữa hai con đường

,there and it was a small store. và đó chỉ là một cửa hiệu nhỏ. 

His good were of fine quality, his prices were competitive. Sản phẩm trong cửa hiệu có chất lượng rất tốt và giá cả thì rất cạnh tranh. 

His service was extraordinary and his customers liked this Dịch vụ của ông ta rất tuyệt vời và khách hàng rất thích con người này

person and they liked the store and so they began và từ đó họ thích luôn cả cửa hiệu, họ bắt đầu 

to tell their neighbors and their friends about this store. kể cho hàng xóm và bạn bè mình về cửa hiệu.

Well of course as you know what happened next, Và dĩ nhiên là bạn biết điều gì diễn ra sau đó,

he expanded the store. ông ta mở rộng quy mô cửa hiệu. 

You know what happened next, he opened up more stores Các bạn biết điều gì diễn ra sau đó chứ? Ông ta mở thêm vài cửa hiệu nữa

,and before you know it, he had lots of stores và chẳng mấy chốc thì ông đã sở hữu rất nhiều cửa hiệu

all across the country. trên khắp đất nước. 

One day this man was taken ill to the hospital Một ngày nọ, ông ngã bệnh và được đưa đến bệnh viện

and he knew that he was going to die và ông hiểu rằng mình sắp từ giã cuộc đời

and he had three adult children and he wanted one ông có ba người con đã trưởng thành và ông muốn một

of his three children to become the president of his company trong ba người con của mình trở thành tổng giám đốc công ty

but he did not know which one nhưng ông không chắc nên chọn đứa nào

is the best person to become president. để có thể thừa kế tốt nhất chiếc ghế tổng giám đốc. 

So what he did is he reached in his pocket Và ông lấy từ túi mình

and he took out some money and he gave person number one, ra một ít tiền, và chia cho anh con đầu lòng một ít,



son number one a bit of money and person number two anh con thứ hai một ít

a bit of money and daughter number three a bit of money và một ít còn lại cho cô con gái út;

and he said I want you to go downtown today ông bảo với họ, bố muốn các con đi vào thành phố

and spend this money anyway that you want và sử dụng số tiền này tùy ý các con

but when you come back here tonight, nhưng khi các con trở về vào tối nay,

in this hospital room, however you spent your money hãy vào căn phòng bệnh này, bố không cần biết các con đã sử dụng tiền như thế nào,

and whatever you spent it on must fill this room nhưng những thứ các con dùng tiền này để mua phải phủ kín căn phòng này,

from corner to corner. It must fill this room. hết tất cả mọi ngóc ngách. Các con phải lấp đầy căn phòng,

of course they were excited to become president và dĩ nhiên, những người con rất mong được trở thành tổng giám đốc

,of this big and profitable company. của công ty khổng lồ đang ăn nên làm ra này. 

They all went, they all spent their money, Tất cả họ đều ra đi, và đều chi xài, 

they all came back in the evening and the father said và tất cả đều trở về vào buổi tối và ông bố bảo

,to son number one, how have you spent your money? với anh con trai lớn, con đã sử dụng tiền như thế nào?

Number one said dad, I went out to a friend of mine Anh thưa với bố rằng anh đã đi cùng với một người bạn, 

who owns a big farm and on this big farm người này là chủ một nông trại lớn và tại nông trại này

he has a lot of bales of hay and he brought in có rất nhiều kiện cỏ khô, anh đã mua

two bales of hay that he bought with his money hai kiện cỏ khô bằng tiền của bố.

,and he tore it apart and he threw the hay up in the sky Sau đó, anh tách rời cỏ khô và ném lên trời

and for just a fleeting moment the room was filled with hay. và chẳng mấy chốc, căn phòng bệnh đã tràn ngập cỏ khô. 

But you know what happens to hay? Settles down, Nhưng bạn có biết điều gì xảy ra với đám cỏ khô? Chúng rơi 

on the floor and the father said no. trở xuống sàn nhà và ông bố trả lời "không".

Number two, what have you done? Con thứ hai, con đã làm gì?

Number two said I went down to a store Anh thứ hai bảo rằng anh đã đến một cửa hiệu

that was selling pillows that are filled with feathers. bán gối nhồi bằng lông vũ.



And he brought in this pillow filled with feathers, Và anh đã mua chiếc gối đầy lông này.

tore it open, threw the feathers up in the sky anh xé toang chiếc gối và tung lông lên

,and for a moment the room was full. và cũng chẳng mấy chốc, căn phòng đã tràn ngập lông. 

But the feathers settled down to the ground Nhưng đám lông kia lại rơi trở xuống sàn nhà

just like the hay settled down to the floor and father said no. cũng như đám cỏ khô kia và ông bố lại một lần nữa nói "không". 

Number three, what have you done with your money? Con thứ ba của ta, con đã làm gì với số tiền đó?

Number three said, dad I went down to the store Thưa bố, con đã đến một cửa hiệu

just like the one you had years ago. giống như cửa hiệu của bố nhiều năm trước đây.

,I gave the owner of the store my money Con đưa cho người chủ cửa hiệu số tiền con có

and I bought two things. Reaches in one pocket, và mua về 2 thứ. Cô lấy từ túi mình 

took out a little candle. một cây nến nhỏ. 

Reached into the other pocket, took out a little matchbook, Từ túi còn lại, cô lấy ra một bao diêm,

struck a match, turned the light switch off, cô bật một que diêm và tắt hết đèn trong phòng,

lit that candle and that room was filled cô thắp nến và căn phòng tràn ngập

from corner to corner to corner to corner, khắp mọi ngõ ngách,

the room was full. lan ra khắp phòng

Not with hay, not with feathers, but with light. không phải là cỏ khô, cũng không phải lông vũ, mà là ánh sáng. 

,What does a transformational leader do? Nhà lạnh đạo tạo chuyển biến đã làm gì?

he or she lights the path for success and significance Cô đã thắp ánh sáng soi đường đến thành công và sự khác biệt

for those who will choose to follow. cho người khác dõi theo. 

transformational leaders change minds, not just behaviors. Nhà lãnh đạo tạo chuyển biến không chỉ thay đổi hành động và đổi cả tư duy.

they inspire and grow people. They solve problems, Họ tạo niềm tin và phát triển con người. Họ giải quyết vấn đề,

they embrace meaningful change. họ nắm lấy những cơ hội mang nhiều ý nghĩa.

They communicate and reinforce the company vision and mission. Họ truyền đạt và thêm sức mạnh củng cố tầm nhìn và sứ mệnh công ty. 


