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Prolog

C

u ceva vreme în urmă am primit un telefon de peste ocean,
de la Sangeeth Varghese, autor, editorialist şi fondatorul
LeadCap, o organizaţie de dezvoltare a liderilor din India. Îmi
solicita un interviu pentru revista Forbes. Mi-a făcut plăcere să
stau de vorbă cu Sangeeth, dar am întâmpinat o mică problemă.
Legătura noastră telefonică era foarte proastă. Cred că linia a
căzut de câteva ori. Acum ne bucuram de conversaţia noastră
despre leadership, după care imediat nu se mai auzea nimic.
Tuturor li s-a întâmplat acest lucru la un moment dat în timpul
unei convorbiri telefonice. Acesta a fost şi motivul pentru care
compania de telefonie Verizon a făcut campania cu sloganul
„Acum mă poţi auzi?“. Ştii cum e când ţi se întrerupe telefonul,
nu-i aşa? Care este reacţia ta? Eşti iritat? Frustrat? Mânios?
Te-ai gândit vreodată de ce reacţionezi aşa atunci când eşti
deconectat? Fiindcă asta înseamnă să îţi pierzi timpul. Întrerupe
fluxul a ceea ce vrei să realizezi şi îţi subminează productivitatea.
Ideea de bază este că stabilirea relaţiilor înseamnă totul atunci
când vine vorba de comunicare.
Ştii când anume nu ai o bună legătură telefonică, dar ce faci
atunci când trebuie să comunici personal cu cineva? Ştii dacă şi
când anume s-a stabilit o relaţie? Poţi spune care a fost momentul
9
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exact în care o relaţie a început să se deterioreze? Poţi identifica
momentul în care legătura a „căzut“?
Celor mai multe persoane le este uşor să ştie când au o legătură
telefonică bună. Dar habar nu au dacă au stabilit vreo relaţie cu
ceilalţi, în viaţa de zi cu zi.
Cum anume să vorbesc? Cum ştiu că am stabilit o relaţie cu
ceilalţi? Caut indicii în acest sens. Când interacţionez cu ceilalţi,
indiferent că este individual, cu un grup de oameni sau mă aflu
în faţa unui public, ştiu că am stabilit o relaţie atunci când simt:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un Efort Suplimentar – oamenii parcurg o distanţă în plus
Apreciere Nesolicitată – spun lucruri pozitive
Deschidere Reală – demonstrează încredere
Comunicare din ce în ce mai Mare – se exprimă mult
mai rapid
ExperienŢe Plăcute – se simt bine în legătură cu ceea ce
fac
Apropiere EmoŢională – afişează o legătură la nivel emoţional
Energie Pozitivă – „bateriile“ lor emoţionale sunt încărcate
prin faptul că se află împreună
Sinergie din ce în ce mai Mare – eficienţa lor este mai
mare decât suma propriilor contribuţii
Dragoste NecondiŢionată – se acceptă unii pe alţii fără
rezerve

De fiecare dată când interacţionez cu ceilalţi şi observ aceste
semnale, ştiu că am stabilit o relaţie. Am învăţat de ce anume este
nevoie ca să intri în legătură cu ceilalţi şi ştiu să-mi dau seama
dacă am sau nu succes.
Cum procedezi atunci când vine vorba să stabileşti relaţii?
Când interacţionezi faţă în faţă cu cineva important din viaţa ta,
primeşti aceste semnale? Când conduci o şedinţă sau participi la
o activitate de grup, sunt evidente aceste caracteristici? Când
10
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vorbeşti în faţa unui public, interacţionezi cu participanţii astfel
încât nu numai să comunici eficient, dar să şi creezi o experienţă
plăcută atât pentru tine, cât şi pentru ei? Dacă nu poţi răspunde
la aceste întrebări cu un „da“ ferm, atunci trebuie să-ţi îmbunătăţeşti abilitatea de a intra în legătură cu ceilalţi. Toată lumea
poartă conversaţii. Toată lumea comunică. Dar foarte puţini
stabilesc relaţii. Cei care o fac însă îşi duc relaţiile, munca şi viaţa
către un nou nivel.
Dacă vrei să înveţi cum să stabileşti relaţii şi, prin urmare, să
devii mult mai eficient în tot ceea ce faci, există veşti bune. Dacă
stabilirea relaţiilor cu ceilalţi nu este o chestiune la care eşti bun
în prezent, poţi învăţa cum să faci acest lucru astfel încât mâine
să devii mai bun. De aceea am scris această carte. Am învăţat
cum să stabilesc relaţiile adecvate cu ceilalţi, iar acesta este unul
dintre principalele mele atuuri. Este unul dintre cele mai
importante motive pentru care pot comunica cu oamenii. Este o
parte fundamentală a abilităţii mele referitoare la leadership. De
fapt, învăţ cum să stabilesc relaţii cu oamenii folosind noile tehnologii. Am postat acest manuscris pe blogul meu, JohnMaxwellon
Leadership.com, astfel încât să pot stabili relaţii cu oamenii pe
acest subiect şi ei să-şi poată aduce contribuţia şi să îşi exprime
părerile. Capitolele au fost vizualizate de peste 100.000 de ori în
timpul celor unsprezece săptămâni în care au fost postate. Peste
şaptezeci de citate, povestiri şi întâmplări au fost cuprinse în
această carte, iar eu am făcut aproape o sută de modificări şi
îmbunătăţiri la acel manuscris, în funcţie de comentariile cititorilor. I-am rugat chiar pe cei care au postat să îmi trimită
fotografii.
Dar nu aceasta a fost motivaţia mea principală pentru care
am postat pe net manuscrisul, nici pentru faptul că mi-am făcut
cont pe Twitter sau pentru că am folosit noua tehnologie. Am
făcut aceste lucruri fiindcă am vrut să aduc valoare în viaţa
oamenilor. În 1979, am început să scriu cărţi pentru că îmi
doream să am un impact asupra oamenilor pe care nu aş fi avut
11
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niciodată posibilitatea să-i cunosc faţă în faţă. În 2009, mi-am
făcut un blog şi am început să folosesc mediile de socializare
pentru a-mi extinde şi mai mult cercul de relaţii cu celelalte
persoane. Acum pot aduce valoare şi în viaţa celor care nu mi-au
citit niciodată cărţile. Este pur şi simplu o altă modalitate de a
stabili relaţii cu oamenii.
Sunt convins că te pot ajuta să înveţi cum să stabileşti relaţii
cu ceilalţi. Din această cauză am scris lucrarea de faţă. În prima
parte a cărţii, îţi voi arăta cele cinci principii fundamentale pentru
înţelegerea modului în care să faci acest lucru cât mai eficient
posibil. În cea de-a doua parte, vei învăţa cele cinci practici pe
care oricine le poate pune în aplicare pentru a stabili relaţii cu
ceilalţi – indiferent de vârstă, experienţă sau abilităţi. Această
deprindere îţi poate schimba viaţa.
Eşti pregătit? Să pornim la drum.
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Partea I
Principiile de stabilire a
relaŢiilor

1
Stabilirea relaŢiilor îŢi măreŞte
influenŢa pe care o poŢi avea într-o
anumită situaŢie

C

onform experţilor, suntem bombardaţi cu treizeci şi cinci
de mii de mesaje pe zi1! Oriunde mergem, oriunde privim,
cineva încearcă să ne atragă atenţia. Fiecare politician, om de
advertising, jurnalist, membru al familiei sau cunoştinţă are ceva
să ne spună. În fiecare zi ne confruntăm cu email-uri, mesaje sub
formă de text, panouri publicitare, programe televizate, filme
sau emisiuni la radio, mesaje pe Twitter, Facebook sau bloguri.
Să adăugăm la acestea ziarele, revistele şi cărţile. Lumea noastră
e supraaglomerată de cuvinte. Cum alegem ce mesaje să recepţionăm şi ce mesaje să ignorăm?
În acelaşi timp, şi noi avem la rândul nostru mesaje care vrem
să ajungă la alţii. Am citit că, în medie, cei mai mulţi oameni
rostesc circa şaisprezece mii de cuvinte pe zi2. Dacă ai transcrie
aceste cuvinte, ai umple în fiecare săptămână o carte de 300 de
pagini. La sfârşitul anului, ai avea un întreg dulap plin de cărţi.
15
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Într-o viaţă, ai umple o bibliotecă. Dar câte dintre cuvintele tale
contează? Câte dintre ele au o importanţă reală? Câte dintre ele
ajung la ceilalţi?
Este simplu să vorbeşti. Toată lumea vorbeşte. Întrebarea este
cum poţi face astfel încât cuvintele tale să conteze?
Cum poţi comunica realmente cu ceilalţi?

Stabilirea relaŢiilor cu ceilalŢi te poate ridica sau,
dimpotrivă, te poate desfiinŢa
Oamenii nu pot avea succes în viaţă fără să comunice eficient.
Nu este suficient doar să munceşti mai mult. Nu este suficient să
faci o treabă extraordinară. Ca să ai succes, trebuie să înveţi cum
să comunici realmente cu ceilalţi.
Ai fost vreodată frustrat în timpul unei prezentări fiindcă
ceilalţi păreau că nu pricep ce spui? Ţi-ai dorit vreodată ca şeful
tău să înţeleagă cât de multă valoare aduci companiei, astfel încât
să obţii o binemeritată creştere de salariu sau o promovare? Dacă
ai copii, ţi-ai dorit ca ei să te asculte astfel încât să îi poţi ajuta să
facă alegeri bune? Ţi-ai dorit să-ţi îmbunătăţeşti relaţia cu un
prieten sau să ai un impact pozitiv asupra comunităţii în care
trăieşti? Dacă nu poţi găsi o cale de a comunica eficient, nu îţi vei
putea atinge potenţialul maxim, nu vei reuşi să-ţi îndeplineşti
dorinţele şi vei fi totdeauna frustrat.
Nu este suficient să munceşti mai mult. Nu este suficient
să faci o treabă extraordinară. Ca să ai succes, trebuie să
înveţi cum să comunici realmente cu ceilalţi.
Care este secretul? Stabilirea relaţiilor. După o căsnicie de
peste patruzeci de ani, o carieră lungă şi de succes în care am
ţinut discursuri în public, după decenii în care am condus diverse
organizaţii şi după o bogată experienţă în a-i ajuta pe ceilalţi să
se dezvolte, atât în SUA, cât şi în mai multe ţări din întreaga
16
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lume, îţi pot spune următorul lucru: dacă vrei să ai succes, trebuie
să înveţi să stabileşti relaţii cu ceilalţi.

Stabilirea relaŢiilor este cheia
Sunt convins mai mult decât oricând că o bună comunicare şi
leadership au legătură cu stabilirea relaţiilor. Dacă poţi stabili
relaţii cu ceilalţi, indiferent de nivel – faţă în faţă, în cadrul unor
grupuri sau cu membrii unui public – relaţiile tale vor deveni
mai puternice, sentimentul că aparţii unei comunităţi se va îmbunătăţi, capacitatea ta de a crea o echipă se va îmbunătăţi, influenţa
ta se va mări, iar productivitatea va spori uimitor de mult.
Ce vreau să spun prin sintagma „a stabili relaţii“? Stabilirea
relaţiilor este abilitatea de a te identifica cu ceilalţi şi de a relaţiona
cu ei astfel încât să ai o influenţă din ce în ce mai mare asupra lor.
De ce este important acest lucru? Fiindcă abilitatea de a comunica
şi de a stabili relaţii cu ceilalţi este un factor determinant major
pentru a-ţi atinge potenţialul maxim. Ca să ai succes, trebuie să
lucrezi alături de ceilalţi. Şi ca să dai ce e mai bun în tine, trebuie
să înveţi să stabileşti relaţii.
Stabilirea relaţiilor este abilitatea de a te identifica cu
ceilalţi şi de a relaţiona cu ei astfel încât să ai o influenţă
din ce în ce mai mare asupra lor.
Cât de sănătoase vor fi relaţiile tale dacă vei excela la stabilirea
relaţiilor? Cum se va îmbunătăţi viaţa ta personală şi căsnicia?
Cât de fericite vor fi relaţiile cu prietenii? Cât de bine te vei simţi
alături de vecinii tăi dacă vei putea stabili relaţii mai bune cu ei?
Ce impact va avea asupra carierei tale faptul că vei fi mai bun
la stabilirea relaţiilor? Ce se va întâmpla dacă vei fi fantastic de
bun la stabilirea relaţiilor cu colegii tăi? Cum se vor schimba
lucrurile la locul tău de muncă dacă vei putea stabili o relaţie mai
bună cu şeful tău? Conform revistei Harvard Business Review,
17
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„Criteriul numărul unu pentru avansare şi promovare în viaţa
profesională este abilitatea de a comunica eficient“3. Asta înseamnă să stabileşti relaţii. Dacă înveţi să stabileşti relaţii mai bine, îţi
vei schimba viaţa.

Stabilirea relaŢiilor este crucială pentru lideri
Probabil că sunt cunoscut în mare măsură pentru lucrările şi
discursurile mele pe probleme de leadership. Dacă vrei să devii
mult mai productiv şi mai influent, învaţă să fii un lider mai bun,
fiindcă orice ascensiune sau decădere are legătură cu leadershipul. Iar cei mai buni lideri excelează întotdeauna la stabilirea
relaţiilor.
„Principalul criteriu pentru avansare şi promovare în
viaţa profesională este abilitatea de a comunica eficient.“
– Harvard Business Review
Dacă eşti interesat de un studiu de caz referitor la stabilirea
relaţiilor în contextul leadershipului, tot ceea ce trebuie să faci
este să te uiţi la preşedinţii Statelor Unite din ultimii treizeci de
ani. Ţinând cont de faptul că fiecare mişcare a unui preşedinte
este redată în presă, atât în ţară, cât şi în străinătate, cei mai mulţi
dintre noi suntem familiarizaţi cu acest subiect.
Istoricul Robert Dallek, specializat pe puterea prezidenţială,
spune că preşedinţii de succes au avut cinci calităţi care le-au
permis să realizeze lucruri pe care alţii nu le-au putut face:
viziune, pragmatism, ajungerea la un consens, carismă şi faptul
că denotă încredere. Aşa cum subliniază John Baldoni, consultant
pe probleme de leadership şi comunicare:
Patru dintre aceşti factori depind în mare măsură de
abilitatea de a comunica la mai multe niveluri. Preşedinţii, ca de altfel toţi liderii, trebuie să poată descrie
18
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încotro se îndreaptă (viziune), să convingă oamenii
să fie alături de ei (consens), să stabilească relaţii la
nivel personal (carismă) şi să dea dovadă de credibilitate, adică să facă ceea ce au spus că vor face
(încredere). Chiar şi pragmatismul depinde de comunicare... Aşa că, în realitate, eficienţa leadershipului, atât în cazul preşedinţilor, cât şi al altor persoane
aflate într-o poziţie de autoritate, depinde în mare
măsură de capacitatea de a comunica4.
Şi de ce anume depinde această abilitate de a comunica? De
stabilirea relaţiilor.
Opreşte-te o clipă să te mai gândeşti la orientarea ta politică şi
analizează abilităţile ultimilor preşedinţi de stat. Să luăm în
consideraţie diferenţele în ceea ce priveşte stabilirea relaţiilor
dintre Ronald Reagan şi Jimmy Carter, atunci când au candidat
unul împotriva celuilalt. În dezbaterea finală, de pe 28 octombrie
1980, Carter dădea senzaţia că este rece şi impersonal. La fiecare
întrebare care i se punea, Carter răspundea menţionând fapte şi
cifre. Walter Cronkite îl descria pe Carter ca neavând simţul
umorului. Dan Rather l-a numit pe Carter ca fiind stoic şi lipsit
de angajament. Iar când Carter a intrat în cursă pentru a fi reales,
nu ştia cum să încerce să-i impresioneze pe oameni doar prin
faptul că expunea nişte cifre reci, cum să-i facă pe ascultători să
aibă un sentiment de simpatie faţă de el şi faţă de importanţa
funcţiei sale. Aşa cum a declarat la un moment dat: „Eu singur a
trebuit să determin interesele ţării mele şi implicarea acesteia“,
adăugând: „Este un job de unul singur.“ Nu s-a concentrat
niciodată pe publicul său şi pe preocupările acestuia.
În schimb, Reagan era interesat de public, şi chiar de Carter
însuşi. Înaintea dezbaterii, Reagan s-a dus spre Carter pentru a
da mâna cu acesta, ceea ce a părut să-l surprindă. În timpul
dezbaterii, atunci când vorbea oponentul său, Reagan asculta şi
19
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zâmbea. Când a venit şi rândul lui Reagan să ia cuvântul, mesajele
sale erau direcţionate de cele mai multe ori către public. Nu
încerca să pară un expert, deşi a menţionat şi el cifre şi a pus sub
semnul îndoielii unele dintre spusele lui Carter. Încerca să
stabilească relaţii. Mulţi îşi amintesc remarca sa de încheiere,
atunci când i-a întrebat pe oameni: „Trăiţi mai bine acum decât
cu patru ani în urmă?“ Reagan a spus publicului: „Aţi făcut din
această ţară una extraordinară.“ Se concentra doar pe oameni.
Nici că putea exista un contrast mai mare între Marele
Comunicator şi predecesorul său.
O diferenţă similară poate fi văzută între Bill Clinton şi
succesorul său, George W. Bush. Clinton a dus comunicarea către
un nou nivel, în calitate de preşedinte. A egalat abilitatea lui
Reagan de a stabili relaţii de la persoană la persoană, dar şi prin
camera de filmat. Atunci când a spus: „Simt durerea voastră“, cei
mai mulţi cetăţeni au simţit imediat că au o legătură cu el. Clinton
nu numai că a avut capacitatea lui Reagan de a stabili relaţii, dar
a venit în plus şi cu măiestria de a face faţă interviurilor şi
formatelor de emisiune de tip talk show, aspect extrem de
important atunci când a candidat pentru alegerile prezidenţiale.
Părea că nu ratează niciodată oportunitatea de a încerca să stabilească relaţii. Până în prezent, nici un politician nu l-a întrecut
în ceea ce priveşte această abilitate.
Bush, pe de altă parte, părea să rateze aproape fiecare oportunitate de a relaţiona cu ceilalţi. Singurul moment în care a făcut
acest lucru a fost imediat după evenimentele de la 11 septembrie,
când a vorbit chiar de la locul atacurilor teroriste. După aceea a
avut de obicei doar încercări nereuşite. Incapacitatea sa de a
stabili relaţii i-a deranjat pe oameni şi a pus în umbră tot ceea ce
a făcut în calitate de preşedinte.
Expertul în comunicare Bert Decker publică în fiecare an o
listă cu cei mai buni şi cei mai slabi zece comunicatori din anul
respectiv. Ghici cine a fost cel mai slab comunicator în fiecare an
20

Stabilirea relaŢiilor îŢi măreŞte influenŢa

din ultimul mandat? Cu siguranţă preşedintele George W. Bush.
În 2008, Decker a scris despre Bush: „La scurtă vreme după
evenimentele de la 11 septembrie, a revenit la gafele lui şi la
problemele de sintaxă şi gramatică. Limita de jos a fost atinsă în
reacţiile vizavi de uraganul Katrina. Nu aşa trebuie să comunice
un lider. Fiindcă a avut atât de puţină influenţă în ultimul an,
este trist faptul că preşedintele nostru este cel mai slab comunicator al anului 2008“5.
„Dacă aş fi din nou la facultate, m-aş concentra pe două
probleme: să învăţ să scriu şi să vorbesc în faţa unui
public. Nimic în viaţă nu este mai important decât abilitatea
de a comunica eficient“.
– Gerald Ford
Dacă urmăreşti viaţa politică, probabil că ai opinii foarte clare
referitoare la Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton şi George
W. Bush. Poţi spune indiferent ce vrei – fie pozitiv, fie negativ –
despre caracterul, filosofia sau politicile acestora. Dar eficienţa
lor ca lideri a fost cu siguranţă influenţată de capacitatea sau
incapacitatea lor de a stabili relaţii.
Stabilirea relaţiilor este crucială, indiferent dacă încerci să
conduci un copil sau o naţiune. Preşedintele Gerald Ford a spus
mai demult: „Dacă aş fi din nou la facultate, m-aş concentra pe
două probleme: să învăţ să scriu şi să vorbesc în faţa unui public.
Nimic în viaţă nu este mai important decât abilitatea de a
comunica eficient“. Talentul nu este suficient. Experienţa nu este
suficientă. Ca să-i conduci pe ceilalţi, trebuie să poţi comunica
bine, cheia fiind stabilirea relaţiilor.

Stabilirea relaŢiilor te ajută în orice sferă a vieŢii
Cu siguranţă că stabilirea relaţiilor nu este valabilă doar
pentru lideri. Este valabilă pentru orice persoană care doreşte să
21
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fie mult mai eficientă în ceea ce face sau care vrea să se bucure
mai mult de relaţiile pe care le are. Pe blogul meu, JohnMaxwell
OnLeadership, am primit foarte multe comentarii de la oameni
care afirmau acest lucru.
Am auzit acest lucru şi de la oameni de afaceri precum Tom
Martin, care a descris importanţa stabilirii relaţiilor în domeniul
său de activitate. „Să stabileşti relaţii înseamnă să te implici, dar
ca să faci asta înseamnă că trebuie să existe un raport“, a scris
Tom. „De aceea am încercat să-mi ajut echipa de vânzări să vadă
rolul pe care îl are în transformarea unei persoane interesate de
produsul nostru în potenţial client, a unui potenţial client în
consumator şi a unui consumator în client propriu-zis. Aceşti
clienţi cu care s-a stabilit o relaţie devin cei mai mari avocaţi ai
noştri, care ne ajută să ne dezvoltăm afacerea“6.
Am auzit acest lucru de la mai mulţi profesori sau traineri.
Cassandra Washington, trainer şi coach la Exceed Resources,
mi-a spus: „În sala de curs, îi învăţ pe ceilalţi că stabilirea relaţiilor
este cheia reuşitei. Leadershipul se rezumă doar la stabilirea
relaţiilor. Deservirea clienţilor se rezumă doar la stabilirea
relaţiilor cu ceilalţi. Creşterea copiilor... la fel.“7 Profesoară de
engleză, ca limbă secundară, Lindsay Fawcett a spus că atunci
când a fost în Hong Kong şi în China, a observat că, ori de câte ori
mergea la o întâlnire, întotdeauna înainte se organiza o sesiune
de relaţionare, unde se serveau mâncare şi băuturi, pentru ca
participanţii să se poată cunoaşte între ei. Acest lucru i-a schimbat
perspectiva: „Sunt una dintre acele persoane care au crescut fiind
capabile să facă lucrurile bine, dar nu înţelesesem niciodată ideea
stabilirii relaţiilor. Într-un final am învăţat să stabilesc legături cu
elevii mei, lucru care m-a ajutat să devin un profesor mai bun“.8
Jennifer Williams, care tocmai s-a mutat într-un cartier nou, a
spus că a încercat să se întâlnească cu vecinii ei, să stea de vorbă
cu ei, să le descopere ocupaţiile şi să înveţe numele copiilor şi ale
animalelor de casă. Pe măsură ce a făcut acest lucru, oamenii au
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început să se adune laolaltă. „Uau“, i-a spus un vecin, „până să
te muţi tu aici, rareori vorbeam între noi, nu ne cunoşteam şi nu
ieşeam niciodată seara să socializăm. Şi uite că eşti aici de mai
puţin de două luni şi ştii deja pe toată lumea!“ Jennifer spune că
acest lucru s-a întâmplat fiindcă oamenii vor să se simtă legaţi
unii de ceilalţi şi ca făcând parte din ceva.9 Sunt de acord, dar îmi
dau seama, de asemenea, şi de faptul că ea este un conector!
Atunci când oamenii posedă abilitatea de a stabili relaţii, există o mare diferenţă referitoare la ceea ce pot realiza. Nu trebuie
să fii preşedinte sau un director de vârf pentru a stabili relaţii
care să îţi aducă valoare. Acest lucru este vital pentru orice persoană care vrea să atingă succesul. Este esenţial pentru oricine
vrea să construiască o relaţie extraordinară. Doar atunci vei putea
să-ţi atingi potenţialul maxim, când vei învăţa să stabileşti legături cu ceilalţi. Altfel, vei fi asemenea unei fabrici nucleare care
nu mai este conectată la reţea. Ai un potenţial şi nişte resurse
incredibile, dar nu le vei putea folosi niciodată.

DorinŢa de a stabili relaŢii
Sunt convins că aproape oricine poate învăţa cum să stabilească
legături cu ceilalţi. De ce? Fiindcă şi eu am învăţat acest lucru.
Nu este un lucru pe care l-am făcut în mod firesc. Când eram
copil, vroiam să stabilesc o legătură cu părinţii mei, nu doar
fiindcă îi iubeam, ci şi fiindcă bănuiam că, având o legătură mai
bună cu mama mea, exista posibilitatea să nu fiu pedepsit atunci
când mă comportam greşit.
Am învăţat şi că umorul poate fi foarte valoros în ceea ce
priveşte stabilirea relaţiilor. Îmi amintesc un moment în care eu
şi fratele meu mai mare, Larry, aveam probleme, iar râsul ne-a
salvat. De obicei, când eram pedepsiţi, eram puşi să ne aplecăm,
iar mama ne dădea câteva la fund cu o spatulă de bucătărie.
Larry, fiind cel mai mare, era de obicei primul, iar, de data aceea,
atunci când mama l-a lovit prima dată, s-a auzit tare un bang, din
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fundul lui Larry ieşind şi puţin fum. Explicaţia? Larry avea nişte
capse pentru pistoale de jucărie în buzunarul din spate. Mama a
ţipat pur şi simplu. Am sfârşit cu toţii izbucnind în râs şi, mai
mult decât atât, nu mi-am mai încasat papara. Timp de trei
săptămâni, am ţinut şi eu capse în buzunarul de la spate – doar
aşa, ca să fiu sigur.
Când am mai crescut puţin şi am intrat la şcoală, mi-am dat
seama că unii copii relaţionează mai bine cu profesorii, în timp ce
eu nu făceam acest lucru. În clasa întâi, Diana Crabtree era cea
care relaţiona cel mai bine. În clasa a doua, Elaine Mosley, iar
într-a treia, Jeﬀ Ankrom. Vedeam clar că profesorii îi iubesc pe
aceşti copii. Şi eu vroiam ca profesorii să mă placă şi am început
să mă întreb ce anume fac colegii mei şi eu nu.
În primii ani de liceu, lucrurile au stat cam la fel. Când am
încercat să intru în echipa de baschet, am luat testul, dar nu am
fost selecţionat să joc, chiar dacă eram un jucător mai bun decât
alţi doi, care erau începători. Simţeam o barieră invizibilă care
mă împiedica să ajung acolo unde vroiam. Mă simţeam frustrat.
Mă întrebam tot timpul de ce antrenorul Neﬀ îi plăcea pe ei mai
mult decât pe mine. Am descoperit într-un final că aceşti colegi
stabiliseră o relaţie strânsă cu antrenorul în anul anterior, iar eu
nu. Dificultatea de a stabilii relaţii mă trăgea înapoi.
Ai trecut vreodată printr-o experienţă similară? Se poate să fii
cea mai înzestrată persoană în domeniul tău de activitate, şi totuşi
să nu fii promovat. Sau ai muncit foarte mult şi ai obţinut rezultate,
dar se pare că ceilalţi nu au apreciat ceea ce ai făcut. Sau poate că
vrei să stabileşti relaţii cu cei din jurul tău, dar aceştia nu te ascultă
aşa cum fac cu alte persoane. Sau poate că vrei să creezi o echipă
eficientă – sau pur şi simplu să faci parte dintr-una – dar te simţi ca
un outsider. Care este problema? Stabilirea relaţiilor. Ca să ai
succes cu ceilalţi, trebuie să fii capabil să stabileşti legături.
Am ajuns în cele din urmă să învăţ cum stau lucrurile în legătură cu stabilirea relaţiilor atunci când eram la liceu. Începusem
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pe atunci să am întâlniri cu Margaret, femeia care avea să-mi
devină soţie. Era foarte populară şi mai existau alţi trei băieţi în
afară de mine care erau interesaţi de ea. Ca să fiu sincer, Margaret
avea dubii în legătură cu mine. Încercam întotdeauna să o
impresionez, dar era întotdeauna suspicioasă atunci când îi făceam complimente. „Hmmm...“, zicea ea. „Cum poţi spune asta?
Nici măcar nu mă cunoşti prea bine!“.
Cum am rămas în joc? Am decis să stabilesc o legătură cu
mama ei. Odată ce am cucerit-o pe mama lui Margaret, aveam
un atu prin care puteam ajunge la Margaret. Şi ori de câte ori
făceam ceva stupid – şi trebuie să recunosc că acest lucru se
întâmpla des – mama lui Margaret îmi lua apărarea. M-a ajutat
să câştig încrederea fetei sale şi, în cele din urmă, să mă căsătoresc
cu ea.
Când stabileşti relaţii cu ceilalţi, eşti într-o poziţie în care
îţi foloseşti la maximum abilităţile şi talentele.
Până la sfârşitul facultăţii, am conştientizat pe deplin importanţa stabilirii relaţiilor cu ceilalţi. Ştiam că asta poate face diferenţa dintre succes şi eşec. Cei pe care îi văzusem că stabilesc
legături cu ceilalţi aveau relaţii mai bune, experimentau mai
puţine conflicte şi realizau mai multe lucruri decât cei care nu
stabileau legături. Ai auzit vreodată vorbindu-se de o persoană
despre care se spune că are „o viaţă încântătoare“? Ei bine, este
vorba de obicei despre oameni care au învăţat cum să stabilească
relaţii. Atunci când faci acest lucru, te afli pe o poziţie în care eşti
capabil să îţi exerciţi cel mai bine abilităţile şi talentele. Când nu
faci acest lucru, ai de depăşit o mulţime de obstacole ca să ajungi
doar la o poziţie de start medie şi neutră.
Eu am învăţat aceste lucruri dintr-o poziţie deficitară. Aveam
foarte multă ambiţie şi scopuri clare în timpul facultăţii şi în
primii ani ai vieţii mele profesionale, dar incapacitatea de a stabili
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relaţii cu ceilalţi a reprezentat o barieră pentru atingerea succesului.

Curajul schimbării
Ştii cumva Rugăciunea serenităţii, popularizată de teologul
Reinhold Niebuhr şi adoptată de foarte multe programe în
doisprezece paşi?
Doamne, dă-mi puterea de a accepta lucrurile pe care nu le pot
schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba şi
înţelepciunea de a face diferenţa dintre ele.
Această rugăciune descrie exact modul în care m-am simţit
atunci când am conştientizat incapacitatea mea de a stabili relaţii
cu ceilalţi. Mă simţeam ca şi cum aş fi fost prins între această
incapacitate şi dorinţa mea de a mă schimba. Aveam nevoie doar
„să ştiu diferenţa“ între ceea ce puteam şi ceea ce nu puteam
îmbunătăţi. Nu era suficient să ştiu ce se întâmplă. Dacă nu puteam
schimba şi îmbunătăţi nimic în această zonă importantă a vieţii
mele, însemna că succesul ar fi rămas ceva necunoscut pentru
mine. Vroiam să pot stabili relaţii cu oamenii tot timpul, nu doar
ocazional – şi chiar şi atunci, fără prea mari şanse de reuşită.
În timpul acelui sezon, am trecut în revistă abilităţile mele
referitoare la comunicare şi iată la ce concluzii am ajuns:

Există lucruri pe care aŞ putea să le schimb, dar nu Ştiu
cum să o fac
Îmi puteam da seama că nu am stabilit relaţii cu ceilalţi, dar
nu ştiam cum să mă descurc sau cum să fac lucrurile diferit. Aş fi
vrut ca cineva din cercul meu de cunoştinţe să mă ajute, dar cei
la care aş fi putut apela nu erau nici ei buni la acest capitol.
Singurul lucru bun în acea perioadă a fost că începusem să mă
gândesc cum să rezolv problema.
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