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Steve Marks, un investitor de capital de risc din nordul Californiei, se sim{ea groza'v in timp ce intra in biroul directo-

rului executiv. Era in toamna anului 2005, iar el aranjase si
vizrteze o companie

tdniri

de animalie computerizati, pen-

tru a hotiri daci ar merita si investeasci in ea. Pirea deja si
se potriveasci cerinlelor lui. Compania, situati in cartierul
relaxat South of Market din San Francisco, pirea plini de
animatori tineri ocupafi, imbrica{i la modi, care munceau
cu pasiune la birourile lor qi strlbiteau cu pagi mari gi apisafi
spa{iul de lucru lung qi deschis.
Marks era incdntat de energia angajafilor qi de vibrafia productivi a locului. Exact asta sperase si giseasci acolo atunci
cdnd igi programase vizita. $tia deja c[ respectiva companie
igi redusese costurile de producfie cu 40o/o fali de media din
indtistrie. O mare parte din activitatea ei era externalizatiin
Asia, ceea ce oferea.companiei o gansi excelenti.sPre dominarea pie{ei in urmitorii cAliva ani. Cifrele aritau bine, aga cd
mai trebuia doar si confirme ci directorul executiv avea suficienti viziune pentru a face din companie o investi{ie siguri
gi care si merite efortul,
' Directorul executiv nu a pierdut timpul culo prezentare
formali. in,schimb, l-a plimbat pe Marks pe paliea punctind

activiti{ii lor gi rispunzindu.i cu uqurinfi
lui Marks la lntrebirile pe care i le adresa, Marks a'observat
diverse aspecte ale
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ce acesta vorbea rapid, uneori cuvintele i se rostogoleau din
pdrea increzitor qi calm. Era evident

guri, dar ci altminteri

mAndru de ceea ce realizase compania intr-o perioadi scurti
de timp, iar Marks infelegea de ce. Dupi turul prin companie, i-a mulfumit directorului executiv pentru timpul acordat
gi s-a indreptat spre ascensoare. Era aproape convins ci avea

si

intoarci la biroul lui cu vegti bune.
Pe drum spre iegire, a trecut pe lingi spaliul de lucru al
unei tinere femei imbricate complet in negru. Vesta din piele
gi piercingul din nas sugera ci ar fi preferat si fie intr-un club
mai degrabi decit intr-un birou, dar, pe de alti parte, se presupunea ci era vorba despre o companie tAniri, la modi.
Marks s-a oprit, privind-o pe femeie, care se holba cu
atenlie la monitorul computerului ei. Apoi s-a dus la ea gi
se

s-a prezentat.

La ce ltcrezi in dimineala asta? a intrebat el, relaxat.
TAnira l-a privit la rdndul ei drept in ochi.
- La celacrez?. O, ceva de software, i-a rispuns ea.

-

Au mai conversat pre{ de cAteva minute, dupi care Marks
a plecat. inlelegerea picase. $tia ci, de fapt, nu avea si: mai
investeasci in aceasti companie.
Marks s-a intors direct in biroul directorului executirr, cu
un nou set de intrebiri. Nu i-a luat mult timp ca si confirme
cd: tinira, impreuni cu mulli algl dintre ceilalli,,angajafi" ai
companiei, erau, de fapt, actori. Fusese angajathpentru vizita
lui la locafie, pentru ca locul si pari aglomerat gi prosper,
ceea ce era, in realitate, opusul situaliei reale. Compania era
aproape falimentard, iar el ii prinsese pe actori in flagrant
delict, incasAnd salarii destinate unui personal care nu exista.
$i mai important, insi, evitase o investifie proastiL.
Cum a reugit acest lucru? inainte si discutdm despre comp ortamentele care tr ldeazd in geliciune a (v ezi capitolele 3, 4 gi
5), si facem un pas in spate ca si ne formi'm o privire mai de
ansamblu asupra minciunii in toate formele ei.
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Cnconjurali de minciuni
lui Steve Marks este doar unul dintre exemplele dramatice de ingeliciuni care au loc frecvent in zilele noastre.
Auzim zilnic despre consecinfele dezastruoase ale faptului
de a avea incredere intr-un broker necinstit, intr-un consilier
dubios, un angajat neloial sau un membru al consiliului care
divulgi informalii presei. $i daci atacul de vegti proaste nu
este suficient ca si te faci si privegti in jur gi si te intrebi daci
oare nu [i s-ar putea intampla gi lie aga ceva, atunci urmitoarele statistici probabil ci te vor convinge:
Povestea

.
.
.
.
.

Unul din patru americani considerd ci este in reguli si
minti un asigurator.r
O treime din toate CV-urile con(in informalii false.2
Unul din cinci angaja{i afirmi ci are cunoqtinfd de fraudi la locul lui de munc6.3
Mai mult de trei sferturi dintre minciuni nu sunt detectate.a
ingeldciunea le costi pe companii 994 miliarde de dolari
pe an; in mare, 7o/o din venitul anual.s

Necinstea la locul de munci este mult mai bine inridicinati, gi mult mai frecventd decAt ar vrea si creadi majoritatea oamenilor.

PONT PENTRU DEPISTAREA MINCIUNILOR

impotrive;te-te imboldului de a completa tu informaliile
lipsi c6nd asculli povestea unei persoane. Fii atent exact la
lucrurile care se spun ;i la cele care nu se spun.

inci un lucru: conform studiilor efectuate de divergi cercetitori, cei mai mul$ dintre noi ne confruntim cu doui sute
de minciuni pe zi.6 Asta inseamni c5, daci egti indeajuns
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de norocos si dormi opt ore pe noapte, probabil ci ai fost
de vreo douisprezece ori pe ori.
Ce-i drept, majoritatea celor doui sute de neadeviruri sunt
minciuni nevinovate, de genul celor pe care le spunem oamenilor ca si nu blocdm conversafiile. ,,Sigur, rni-ar plicea si vid
pozele tale din concediu', ii vom spune individului de ldngd noi,
sperdnd si nu aibi mai mult de cinci sute sau pe-acolo in aparatul de fotografiat. Sau vom niscoci ceva ca s[ stabilim un lucru
in comun cu al$i: ,,Ce jacheti grozav"a-', vom izbucni noi, cAnd,
de fapt, gindim ceva de genul: ,... pentru mituga mea, Frieda,
ca s6-gi imbrace papagalii cu ea". Poate ci vrem doar si evitdm
si fim jenafi: ,,Scuze cd am intdrziat - am prins un trafic criminal". De fapt, nu a fost trafic deloc, dar cine sd mdrturiseasci
faptul ciL a apisat de prea multe ori pe butonul de snooze?
Minciunile nevinovate nu sunt o problemi. Problema sunt
cele aproximativ zece rninciuni. pe care le auzi zilnic gi care,
daci ai gti adevirul, ti-ar putea afecta deciziile pe care le iei
in ceea ce privegte cariera, afacerea, cele mai apropiate rela{ii
qi viala ta personali.

minfit

a

,,Ce propunere

a

,,Nu ii

.

interesanti. O voi discuta cu consiliul."

asculta pe cei care ne vorbesc pe la spate. Valoarea noastri neti cregte cdt a altora in gapte ani."

,,Cu siguranfi ciutim pe cineva cu abilitilile tale. Le
voi transmite CV-ul tiu celor de la resurse umane."
,,Daci nu ar fi o piafi emergenti, cu cregtere rapidi, nu
te-aq sfitui si investegti in ea."
,,Sunt prins in Chicago, scumpo. Clientul a insistat si
mai cinim o dati impreuni."
,,A mai rimas un singur apartament... V-a$ recornanda
si semnali acum."

Astfel de minciuni sunt periculoase. Daci le ratezi e ca
gi cum ai rata un indicator pe care scrie ,,urmeazi nisipuri
migcitoare". Din fericire, cu pregitirea necesari, po{i deveni
atdt de priceput in a detecta semnalele de ingeliciune, incAt
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va

fi un lucru instinctiv pentru tine. Rari vor fi mincinosii

sl treac| de tine. Dar primul pas lnspre a atinge
un nivel atdt de rafinat al abilitefli de detectare a minciunilor implici dezvoltarea cunoqtinlelor gi a perspectivei tale de
bazd,:in primul rAnd, de ce gi cum au devenit minciunile atAt
care vor reugi

de rispdndite in cultura noastr6? Vom examina aceasti intrebare in restul acestui capitol. Apoi, ce fel de minciuni ar trebui
si ne ingrijoreze? Vom discuta despre aceasta in Capitolul 2.

Nu suntem mai buni decit maimutele
Ignorim la nesfdrgit semne evidente de ingeliciune. De fapt,
studii repetate au demonstrat cl adultul obignuit poate deosebi
adevlrul de falsitate doar in 54o/o dintre cazuri.T Asta e doar
pufin mai bine decit ghicitul aleatoriu! Nu prea ne face increzitori in noi ingine. De fapt, un cimpanzeu are efectiv aceeaqi
rati de reuEitd. Ba mai mult, aceasti statisticd este relevantd
doar in cazurile in care bdnuim ci o persoani s-ar putea si ne
minti. Cu cdt suntem mai increzitori in abilitatea noastri de a
detecta minciuni, cu atAt ne descurcim mai prost la asta.8
Motivul abilitililor noastre slabe de detectare a minciunilor este simplu, chiar daci uqor contraintuitiv. Cu toate ci
ingeliciunea face parte din viafi, este in interesul nostru, ca
specie gi civiliza{ie, si menfinem ceea ce psihologii numesc
,,o prejudecati a adevirului."e Daci nu avem motiv si credem
altminteri, fiinfele umane - cu precidere americaniilo - sunt, in
general, programate sl presupuni ci ceea li se spune este adevirat gi ci: ceea ce vid este real. Cdnd cineva spune: ,,O, [i-am
trimis raportul cu doui zile in urmi. Nu ai primit e-mailul?",
de obicei avem tendinfa si ii acordim prezumlia de nevinovifie.
Prejudecata noastri de a percepe evenimentele ca fiind adevirate nu este singurul lucru care ne impiedicl si recunoagtem cdnd suntem inqelafi. Si invefi sl detectezi ingeliciunea
inseamni si stipineqti o abilitatefiriun indicator clar de succes. Daci servegti o minge de tenis in aut, eroarea ta este evident6; dacd ifi exersezi serviciul, i{i imbunitilegti gansele
Cum recunosti
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de a servi in teren data viitoare. Dar, in cazul ingeliciunii, s-ar
putea si nu beneficiezi de un indiciu ci ai fost minfit. Firi
acea bucli de rispuns, cum i1i pofi ajusta comportamentul
pentru a-!i imbunitifi ,,performanfa"? Cum vei invila vreodati si deosebegti caracteristicile aparte ale minciunilor

pe care le-ai ratat?
Ai zice ci ar fi trebuit si ne de;teptim cu cdteva mii de
ani in urmi, findnd cont de cite dovezi existi cum ci in unii
oameni pur gi simplu nu pofi avea incredere. inqeliciunea gi
tridarea au fdcut mereu parte din experienla umani. Cele mai

timpurii consernniri din istorie gi naraliunile pe care s-au clidit religiile gi civiliza[iile dau la iveali un gir nesfdrgit de minciuni spuse pentru a dobdndi hrani, sex gi putere.

.

.

O picturi rupestri veche de 17 000 de ani, din Munlii
Pirinei, il infiligeazi pe un vdnitor care folosegte piei gi
coarne pentru a se deghiza in cerb gi pentru a se infiltra
astfel mai ugor in turmi.11
in mitologia greaciL, Zeus, hotirAt si o seduci pe Hera,
se transformi intr-un cuc gi zboard in bralele ei in timpul unei furtuni cu desciLrciri electrice pornite chiar de
el, preficdndu-se a fi in primejdie gi cdqtigindu-i astfel
afecf iunea.

. in cartea Facerea, Cain ii ucide pe Abel intr-o criz6, de
gelozie gi il minte pe Dumnezeu cdnd este intrebat unde
se afli fratele lui: ,,Nu gtiu. Au doari eu sunt pizitorul
fratelui meu?"
De la calul troian la ordinele secrete gi ilegale ale lui Richard
,,Nu-sunt-un-escroc" Nixon de a invada Cambodgia; de la adulterul slvdrgit de Lancelot gi Guinevere,la Bill,,Nu-am-ficut-sexcu-femeia-aceea' Clinton; de la hiturile mimate care i-au doborit
pe Milli Vanilli,la povestea niscociti de oficialii chinezi in legdturi cu fetila care a cAntat, de fapt, imnul nafional la Jocurile
Olimpice de la Beijing; de la Charles Ponzi,la Bernard Madoff,
este ugor si gisim exemple de minciuni deopotrivi legendare
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Minciunile au schimbat cursul istoriei umane ia scard
ampli, iar la scari mai redusi pe cel al vie{ii oamenilor.
Cu toate acestea, prejudecata adevirului continui. Fird
ea, civilizafia noastri nu ar putea supraviefui. incearci sd
concepi o societate in care toatdL lurnea ar privi pe toati lumea
cu suspiciune. Cum ar putea si aibi loctranzaclii gi activitili
umane normale? Comerful ar egua inainte si inceapi micar;
exploririle Ei descoperirile s-ar duce la fund; pini gi relafiile
normale intre pirinli qi copii ar fi pline de neincredere... gi
oricum nu sunt atit de gtozave nici acum.
gi istorice.

lncredere us. inseliciune:
o cursi evolulionisti a inarmirii
in reguli: trebuie si avem incredere ca si supraviefuim. Paradoxal, trebuie gi si minfim ca si supraviefuim. ingeliciunea
le oferi un avantaj pronun{at celor care scapi basma curati
din asta. Pentru a complica qi mai mult lucrurile, ia fel se
intAmpl[ qi in cazul detectdrii experte a ingeliciunii. Si aruncim din nou o privire spre strimoqii nogtri timpurii, pentru
a vedea de ce ambele variante sunt adevirate.
Imagineazi-fi un trib intr-o perioadi de foamete. Cind
hrana era abundenti, pirea logic si o imparti. increzitori ci
aveau o provizie stabili, membrii tribului igi permiteau si fie
generogi fall de algii de dragul bunistirii tribale. Dar cind
hrana a devenit insuficienti, cei care igi ficeau provizii aveau
o qansi mai mare de a supravielui... mai aies daci minfeau
referitor la acestea. Dimpotrivi, alli membri ai tribului aveau
un avantaj in ale supraviefuirii daci puteau discerne minciunile celor cu provizii gi daci giseau ei ingigi hrana cu pricina.
$i aqa a inceput o cursi evolufionisti a inarmirii. Cu cAt
devenim maibuni la a detecta minciuni, cu atit se imbunitilesc
povegtile mincinogilor. Cu cit sunt mai sofisticate povegtile, cu
atdt este nevoie de tehnici mai avansate qi mai rafinate pentru
a le detecta. Putem observa aproape in fiecare ori acest progres evolulionist daci ne deschidem, pur gi simplu, e-mailul.
Cum recunosti
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Chiar daci ne inarmim impotriva celor mai recente e-mailuri
nedorite qi a escrocheriilor online instaldnd firewall-uri qi
filtre, spammer-ii fac un pas inainte prin giretlicuri gi manipuliri chiar gi mai noi. La data scrierii acestei cir{i, escrocheriile electronice de tip phishing din Statele Unite ale Americii
le costi pe victime 3,2 miliarde de dolari pe an.12

Mizele sunt mari
Deqi existi nenumirate exemple de ingeliciuni, minciuni qi
tr[dare in fiecare institufie umani - cdsd:torie, religie, politici - lumea afacerilor oferi, insi, un mediu excelent pentru
examinarea naturii minciunilor gi a ingeliciunii, care se afli
intr-o schimbare constanti. Pe misuri ce afacerile se extind
global in mod exponenfial, a devenit gi mai imperios pentru
noi si regAndim modul in care alegem in cine si avem incredere, intrucAt mizele sunt extraordinar de mari.

in

Statele Unite ale

Americii, increderea institulionalizati

permite ca banii gi informaliile si circule rapid. Luim de buni
aceasti incredere. Daci. ne plitim soldul creditului, banca ne
va credita. Dacb achizilionim alimente aprobate de FDA,
acestea pot fi consumate in siguranfi. Daci angajim un contabil cu reputafie qi talent, acesta va administra cu precizie
finanlele companiei noastre, cat poate el de bine. Doar atunci
cdnd granilele increderii sunt incilcate ne dlm seama cAt de
mult depindem de ele pentru ca mecanismele de afaceri - gi
cele ale avuliei

- si meargi

tdlhaf'

de la Socidtd

G6ndrale, ale cirui tranzaclii frauduloase au costat compania
mai bine de 7 miliarde de dolari - adevirul are o valoare semnificativi, iar detectareatdrzie a ingeliciunii presupune costuri
enorme. Degi activitilile lui Kerviel nu au distrus SocGen, au
distrus de cinci ori mai mult ca valoare decifitranzacfiile necinstite ale lui Nick Leeson, realizate cu doisprezece ani in urmi,
care au dus la colapsul angajatorului acestuia, Banca Barings.l3
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cazuri extreme, minciunile din mediul de afaceri nu
sunt doar costisitoare, ci pot chiar ucide. in 2008, autoritifile
chineze au descoperit ci, pentru a cregte nivelurile de proteine
din produsele lactate, doulzeci gi doi dintre producitorii de
lactate din lari folosiseri cu buni gtiinfi lapte amestecat cu
substan{a chimici toxicdL melamini. (Cu patru ani inainte, un
scandal aseminitor in domeniul lactatelor ucisese treisprezece bebelusi, iar, in 2007, hrana pentru animale contaminati cu melamini in China ucisese cdini qi pisici din Statele
Unite.) $apte dintre aceste companii primiseri permisiunea
de a efectua controale interne in loc sd fie supuse inspecfiilor
unor institulii de reglementare externe. Eforturile Chinei de
a trece drept un imperiu de afaceri demn de incredere au primit o lovituri devastatoare ln timp ce gase bebeluqi chinezi
au murit din pricina otrivii, iar alte sute de mii s-au imbolnivit. Printre lirile afectate, in afari de China teritoriali, s-au
numirat Taiwan, Yemen, Bangladesh, Gabon, Burundi, Suedia, Danemarca gi Noua Zeelandi. Printre companiile afectate s-a numirat gi Starbucks, care a fost forlati si retragi de
pe piafi laptele din trei sute dintre loca{iile sale din China.'a
De la comercian(i necinsti[i, la directori executivi care
ascund de acfionarii lor informalii de o importanli vitali, la
pregedinfi care igi calci jurimdntul pentru a ascunde indiscrelii
sexuale, la companii care lanseazl gi comercializeazd, cu buni
gtiinfi produse defectuoase, societatea noastri pliteqte un pref
enorm pentru afacerile qi liderii carefactrafic de minciuni.

ca unse.

GAndegte-te la f6rdme Kerviel, ,,traderul
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Unde a dispirut increderea?
Oare triim cu adevlrat intr-o perioadi marcati de necinste?
Oare oamenii sunt acum fundamental mai neincrezitori decit
erau cu un secol in urmi? Pulin probabil. Natura umani nu
se schimbi mult de-a lungul timpului. Arta de a min{i - daci
este intr-adevir o arti - pare a fi imprimati in creierul uman.
De fapt, oamenii care nu pot minfi sau detecta minciuni au
un dezavantaj social; existi chiar gi unele dovezi ale faptului

ci

aceasti inabilitate de a ingela sau de a detecta ingeliciunea
ar indica o dezvoltare atipici a creierului. Profesorul Simon
Baron-Cohen, director al Centrului de Cercetare a Autismului din cadrul Universit[fi Cambridge, explici modul in care
copiii care suferi de autism nu igi dau intotdeauna seama ci
s-ar putea ca oamenii si afirme lucruri in care nu cred. ,,Pentru

copilul cu autism, existi o singuri versiune a realitilii", spune
Baron-Cohen. ,,S-ar putea si intrezireasci arareori cealalti
versiune (lumea credinfelor gi a intenfiilor), sau s[ o priceapi
prea incet, preatdrziu. Acest lucru ne d5 de infeles ceva foarte
important: ci abilitilile de care ai nevoie ca si supravieluiegti gi
si negociezi in lumea sociali implici cititul gdndurilor gi metareprezentarea - iar capacitatea de a ingela este un marker al
faptului ci un copil dezvolti, de fapt, abilitifl sociale tipice."ls
Prin urmare, minciunile par a fi o componentd esenfiali,
chiar daci uneori nedoriti, a interacliunii umane. $i, aga cum
precizam mai devreme, nu doar a interacfiunii umane! Literatura qtiinfifici este plini de exemple de animale care mint:

.

Unii pegti masculi igi ingali rivalii in
perechea aleasi: se qtie

.

.

ci

ceea ce priveqte
atunci cAnd rivalii intri pe
specia Poecilia mexicana Ie

teritoriul lor, masculii din
fac mai intdi avansuri sexuale femelelor care nu reprezintl, de fapt, prima lor alegere.
Un corb de laborator, pe nume Hugin, exasperat de
incercirile altui corb de a-i fura gustirile, se preficea a gisi mdncare in altd parte. CAnd cel de-al doilea
corb venea la el, si investigheze, Hugin didea fuga spre
locurile in care erau ascunse gust5rile.l6
in familia mamiferelor, Koko - celebra gorili care folosegte ,,limbajul semnelor" - a dat o dati vina pe pisicufa
ei c[ ar fi smuls chiuveta din perete.l7

Probabil daci am putea instala cipuri computerizate in creierele noastre care si trimiti unde de qoc de fiecare dati cdnd
spunem o minciuni, tot ar exista un anumit numir de oameni
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in lume, ca Bernie Madoff, care qi-ar da seama cum si le evite.
Deci, de ce este problema minlitului mai presanti acum?
Pentru cl ingeliciunea a atins niveluri epidemice. Pentru
ci numlrul de mijloace disponibile acum pentru a ajuta la
fabricarea gi la rispAndirea minciunilor creqte practic firi
contenire qi nu di semne ci s-ar opri prea curind. Pentru
c[ Etiin[a detectirii ingeliciunii a evoluat 9i ne poate oferi
informafii pentru a fi instruili in acest domeniu' Pentru cd
ecoul de indignare pe care obiEnuiam si il auzim cdnd cineva
striga,,Mincinosul!" aProape c[ a displrut.

O

scurti istorie a plibutiriiincrederii

De-a lungul celei mai mari pirfi din istorie, comunicarea a
trebuit si se realizeze in persoani' Relafiile erau clidite pe
interacfiunea obiqnuiti fa{i in fa{i. Este unul dintre motivele
pentru carc80o/o din comunicarea umani este nonverbali, cea
mai mare parte a ei(650/o) realizindu-se prin intermediul limbajului corporal.r8 PAni gi albul ochilor noqtri a evoluat astfel
incit sd fie mai vizibil decAt la alte mamifere, uqurindu-ne
astfel posibilitatea de comunica firi si intoarcem capetele.
in zilele in care discufiile fali in fafi erau singura modalitate de comunicare, existau zeci de indicii subtile - limbajul corporal, tonul vocii, expresia - care ne puteau ajuta si
evaluim cit de demni de incredere sunt interlocutorii nogtri.
Dar, prin cre$terea abilitn{ii noastre de a comunica la distanfi,
tehnologia a erodat drastic metodele inni,scute de citire a

oamenilor pe care s-au bazat strimoqii noqtri timp de mii de
ani. Telefonul, de exemplu, le-a permis persoanelor aflate la
distanfi si vorbeasci unele cu altele, dar le-a eliminat qi abilitatea de a se cerceta reciproc in aminunt in timp ce vorbesc.
Indicii disponibile anterior, percepute de ambii vorbitori la un
nivel conqtient qi inconqtient, au dispirut complet. Au rimas
doar cuvintele ca atare. Pini gi tonul cu care erau rostite era
uneori distorsionat din pricina semnalului de slabi calitate'
Rezultatul? O formi de comunicare cu ceea ce s-ar putea
numi ,,mai pufini sti:pAnire" din partea ambilor parteneri.
Cum recunoSti

minciuna
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