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De ce sã ne batem capul
cu inteligenþa emoþionalã?

I

atã care e secretul. Goleman, Salovey ºi Mayer, precum ºi
alte sute de cadre didactice universitare, profesori de la ºcolile de
afaceri ºi manageri au cãzut de acord cã inteligenþa emoþionalã
este extrem de importantã pentru a avea succes la locul de muncã.
Aº putea sã vã plictisesc dându-vã sute de citate din diferite articole de cercetare care susþin aceastã aserþiune, dar n-o s-o fac.
Inteligenþa tradiþionalã – sau un IQ ridicat – n-a fost niciodatã
suficientã pentru a reuºi în viaþã. Copiii care au obþinut note maxime
la examenele de la ºcoalã nu sunt întotdeauna ºi cei care au mai
târziu niºte cariere deosebite. În plus, existã o mulþime de oameni
care n-au fost la universitate – sau nici mãcar nu ºi-au terminat
liceul –, dar au reuºit sã-ºi înfiinþeze propria afacere ºi sã se descurce
excelent.
Indivizii inteligenþi din punct de vedere emoþional sunt capabili
sã recunoascã ceea ce simt ºi sã genereze intenþionat alte stãri de
spirit pentru a-ºi atinge scopurile. Adesea, motivaþia este cea care
face diferenþa dintre succes ºi eºec, dintre un câºtigãtor ºi un perdant. Mulþi întreprinzãtori ºi lideri din domeniul afacerilor nu sunt
mai deºtepþi decât noi, însã ei reuºesc pentru cã îºi stabilesc un þel
ºi îl urmãresc fãrã încetare. Atunci când dau greº sau sunt deprimaþi,
ei îºi pot schimba starea de spirit, continuându-ºi activitatea cu
ceea ce au la îndemânã. Chiar dacã sunt extrem de nervoºi înainte
de o prezentare importantã, ei au învãþat sã se liniºteascã ºi sã
reflecte o aurã de încredere în sine. Atunci când se confruntã cu
oameni care le sunt potrivnici, ei ºtiu când anume sã-ºi þinã nervii
în frâu ºi când sã izbucneascã. Ei sunt conºtienþi de propriile lor
emoþii ºi le pot controla.
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Abilitãþile interpersonale reprezintã o altã componentã importantã a inteligenþei emoþionale. Gândiþi-vã la locul de muncã ºi la
oamenii cu care veniþi în contact acolo. Care este cel mai bun manager din organizaþia dumneavoastrã? Ce anume îl face sã fie cel
mai bun manager? Oare aceastã calitate se datoreazã faptului cã
este isteþ ºi inteligent? Sau este cel mai bun pentru cã este fermecãtor ºi de încredere, charismatic ºi entuziast?
M-aº hazarda sã spun cã este vorba de ultima variantã. Respectãm oamenii inteligenþi, intuitivi ºi cu mintea ascuþitã. Însã ne plac
cei care au o atitudine pozitivã ºi abilitãþi sociale. ªi, de cele mai
multe ori, ne dãm peste cap ca sã-i ajutãm pe cei care ne plac, mai
curând decât pe cei pe care-i respectãm.
Prin urmare, exceptând cazul în care lucraþi într-o încãpere
închisã ermetic, care nu vã permite niciun contact cu alþi oameni,
capacitatea de a identifica lucrurile care-i motiveazã pe ceilalþi vã
va ajuta sã obþineþi sprijin ºi sã fiþi mai eficient. Devenind mai
inteligent din punct de vedere emoþional, veþi fi în stare sã vã daþi
seama când anume e cazul sã linguºiþi, sã criticaþi, sã ordonaþi, sã
complimentaþi ºi sã faceþi compromisuri – ºi mai ales cum s-o faceþi
bine.
Înainte de orice, inteligenþa emoþionalã este o abilitate pe care
oricine o poate îmbunãtãþi cu puþinã rãbdare ºi un pic de efort.
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Comunicarea

Comunicarea este un schimb de gânduri ºi de idei. Cuvântul

cheie este „schimb”. În ciuda puterii pe care v-o conferã arta de a
pune întrebãri ºi de a asculta, vine o vreme când trebuie sã ºi vorbiþi.
Relaþiile pe termen lung presupun schimb ºi reciprocitate – descoperirea reciprocã a dorinþelor ºi nevoilor celuilalt, solicitarea ajutorului ºi gãsirea cãilor de a rãspunde cererilor venite din partea
celuilalt. Punând doar întrebãri, fãrã a spune nimic, recurgem la o
tehnicã ce funcþioneazã numai pentru scurt timp. Sigur cã adresarea
unui mare numãr de întrebãri poate fi o modalitate grozavã de a
atrage niºte strãini într-o searã, la o petrecere. Dar nu prea e de
folos pentru clãdirea unor relaþii pe termen lung.
Pentru a fi eficienþi la serviciu, trebuie sã le comunicãm oamenilor ce anume dorim de la ei. Trebuie sã fim capabili sã ne împãrtãºim gândurile ºi opiniile ºi, pe baza lor, sã formulãm cereri. Trebuie
sã ne afirmãm drepturile – dar pãºind cu prudenþã peste linia subþire
care desparte agresiunea de pasivitate – impunându-ne. Dacã suntem nefericiþi, ar trebui sã le oferim oamenilor un feedback ºi o
criticã constructivã a comportamentului lor.
Oricare ar fi þelurile dumneavoastrã în viaþã, comunicarea este
vitalã. Dar ºtiþi deja toate acestea – nu vã spun ceva nou. Urmãtoarele
tehnici ilustreazã modalitatea de a combina cuvintele ºi emoþiile
pentru a produce o comunicare irezistibilã.

Consolidarea relaþiilor prin autodezvãluire
Am lucrat odatã cu o persoanã care era perfectã. David absolvise o universitate de vârf ºi îºi susþinuse masteratul la o importantã
facultate de afaceri. Respecta întocmai termenele ºi îi încânta pe
clienþi prin calitatea muncii sale. Vorbea trei limbi strãine ºi era un
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bucãtar desãvârºit. Ah, ºi mai avea ºi o prietenã încântãtoare. Cum
de se face atunci cã toatã lumea din jur îl ura?
Oamenii sunt suspicioºi când e vorba de perfecþiune. Oare v-ar
veni bine sã-i mãrturisiþi unui om care n-a fãcut nicio greºealã
toatã viaþa lui cã aþi reuºit de unul singur sã stricaþi sistemul informatic al companiei? V-ar plãcea sã vã recunoaºteþi eºecurile în faþa
unuia care n-a trãit niciunul pânã acum?
Iatã ce vreau sã spun. Dacã nu le veþi mãrturisi celorlalþi câteva
dintre greºelile ºi eºecurile dumneavoastrã, probabil cã aceºtia vã
vor evita. Dar ar putea sã fie vorba de ceva mult mai grav decât
simpla evitare. Obiºnuiam sã glumim pe seama lui David, spunând
cã avea probabil un comportament deviant în dormitor. Nimeni nu
poate fi perfect. Aºa cum natura nu poate accepta vidul, tot aºa ºi
natura umanã încearcã sã umple un gol cu bârfe ºi speculaþii.
Oamenii încep sã se întrebe: oare de ce nu ºtiu nimic despre persoana asta misterioasã? Dacã nu le spuneþi nimic în legãturã cu
dumneavoastrã, vor inventa ei câte ceva.
O bunã modalitate de a face dezvãluiri despre dumneavoastrã
înºivã constã în a povesti câteva greºeli personale ºi câteva lecþii
pe care le-aþi învãþat. Utilizaþi acronimul TALE pentru a compune
niºte povestiri utile:
• Tema (sarcina) – ce anume trebuia sã faceþi?
• Acþiunea – ce acþiuni aþi întreprins pentru a duce sarcina
la îndeplinire?
• Lecþia – ce s-a întâmplat? Ce aþi învãþat din piedicile
întâmpinate ºi din greºelile fãcute?
• Evaluarea – cântãriþi cu atenþie posibilitatea de a le împãrtãºi sau nu celorlalþi aceastã povestire. Din cine ar putea
fi formatã cea mai potrivitã audienþã – ºeful, colegii sau
niºte persoane mai tinere decât dumneavoastrã? Ce ton
ar trebui sã adoptaþi pentru a cuceri publicul – serios sau
autoironic? Anecdota vã pune într-o luminã favorabilã sau
vã face sã pãreþi moralizator ºi arogant?
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Dezvãluirea unor eºecuri sau greºeli minore aratã cã ºi dumneavoastrã sunteþi om. Faceþi greºeli, aveþi slãbiciuni. Faptul de a le
arãta altora latura dumneavoastrã vulnerabilã le va permite acestora sau chiar îi va încuraja sã vã facã ºi ei mãrturisiri. Dar nu exageraþi.
Aveam o colegã care obiºnuia sã facã puþin prea multe dezvãluiri. Dacã Helen nu se despãrþea de prietenul ei a cincea sau a ºasea
oarã, atunci avea probleme cu proprietarul. Apoi mai era frica de a
merge la spital pentru un control. ªi toate astea veneau cu mult
înaintea problemelor nesfârºite pe care le avea la serviciu.
PMI – prea multã informaþie!
Reþineþi faptul cã dezvãluirea presupune o micã scurgere de
informaþii despre dumneavoastrã. Nu înseamnã sã deschideþi larg
zãgazurile în legãturã cu toate tragediile pe care le-aþi trãit de-a
lungul timpului. Gata cu morala.

Exprimaþi-vã emoþiile
Oamenilor le vine greu sã-ºi povesteascã eºecurile unor persoane care par sã nu fi avut parte de aºa ceva în viaþa lor. De asemenea, ezitã sã-ºi exprime emoþiile în faþa unora care refuzã sã facã
la fel.
În general, se crede cã locul de muncã nu este potrivit pentru
emoþii. Totuºi, oricât de descurajaþi am fi sã vorbim despre ele, tot
le trãim ºi suferim pe deasupra ºi impactul produs de emoþiile
celorlalþi. Fie cã vrem, fie cã nu, lãsãm sã transparã anumite emoþii
– ne manifestãm iritarea, furia, nefericirea sau frica – prin intermediul comportamentului, limbajului trupului sau al tonului vocii.
Prin urmare, de ce sã nu limpezim lucrurile vorbind despre ele?
Învãþând sã vorbiþi despre emoþiile dumneavoastrã, îi încurajaþi ºi
pe ceilalþi sã procedeze la fel. În schimb, înþelegerea emoþiilor altora
vã permite sã-i influenþaþi într-un mod mai eficient.
Totuºi, þinând cont de faptul cã, în cadrul multor locuri de
muncã, emoþiile reprezintã un tabu, exprimaþi-le întotdeauna faþã
în faþã/unu la unu. Oamenilor li se pare de obicei cã este mult mai
stânjenitor sã-ºi exprime emoþiile în public.
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Exprimarea emoþiilor reprezintã ºi un instrument abil de a
discuta despre situaþii dificile ºi de a le rezolva. Sã spunem cã vã
simþiþi copleºit de o uriaºã sarcinã de serviciu ºi cã doriþi sã fiþi
ajutat de manager. Poate cã un anumit client îºi descarcã frustrãrile
pe seama dumneavoastrã. Sau poate cã echipa suferã de pe urma
unei stãri de spirit proaste. Faptul de a vorbi despre sentimentele
dumneavoastrã vã permite sã puneþi în discuþie modalitatea de
abordare a problemelor – sã obþineþi un ajutor, sã-i faceþi faþã clientului sau sã discutaþi despre îmbunãtãþirea stãrii de spirit a echipei.
Aceasta este o altã oportunitate de a clãdi fundaþia abilitãþilor
legate de inteligenþa emoþionalã. Lucrând asupra conºtiinþei de
sine, le veþi putea împãrtãºi celorlalþi sentimentele trãite într-o
manierã potrivitã. Câteva sfaturi:
• Treceþi în revistã toate sentimentele trãite. Asta vã va ajuta
sã selectaþi sentimentele pe care doriþi sã le comunicaþi. De
exemplu, dacã sunteþi stresat de un program prelungit de
lucru, puteþi avea o multitudine de sentimente: „Sunt necãjit cã nu prestez o muncã de calitate”, „Sunt deprimat cã
nu mai ajung sã-mi vãd familia”, „Sunt supãrat pentru cã
ºeful meu nu-mi apreciazã strãdaniile” sau „Mi-e ruºine
cã trebuie sã cer ajutor”.
• Identificaþi ceea ce vreþi sã transmiteþi. În loc sã vã puneþi
pe tapet toate sentimentele, inteligenþa emoþionalã vã
permite sã le selectaþi pe cele a cãror dezvãluire poate fi
utilã. De exemplu, „Sunt necãjit cã nu prestez o muncã de
calitate” ºi „Mi-e ruºine cã trebuie sã cer ajutor” vor determina un rãspuns mai înþelegãtor ºi mai productiv din
partea managerului decât „Sunt supãrat pentru cã nu-mi
apreciaþi strãdaniile”.
• Alegeþi modalitatea corectã de a da glas sentimentelor. De
exemplu, „deprimat” este un cuvânt foarte elocvent, iar
mulþi indivizi nepãsãtori (ºi, din nefericire, existã destui
la locul de muncã) considerã cã exprimã o slãbiciune despre
care nu trebuie sã se discute la serviciu. Probabil cã „nemulþumit” sau „abãtut” ar fi mai potrivite într-un astfel de
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cadru. O altã problemã este luarea în considerare a tipului
de relaþie pe care o aveþi cu celãlalt – de pildã, vã exprimaþi
emoþiile în faþa unui coleg care vã este ºi prieten apropiat
sau în faþa ºefului, de care vã leagã doar o relaþie de serviciu? Trebuie sã analizaþi mentalitatea din cadrul organizaþiei ºi inteligenþa emoþionalã a persoanei cãreia urmeazã
sã-i faceþi destãinuirea. Ce fel de terminologie le-ar fi pe plac?
Vã atrag din nou atenþia sã nu exageraþi cu mãrturisirile. În
general, oamenii se simt stânjeniþi în faþa unor persoane care se
comportã ca niºte roboþi lipsiþi de emoþii. Aceeaºi atitudine e valabilã
ºi în faþa celor care sunt prea emotivi. Faptul de a vã mãrturisi
sãptãmânal nefericirea vã va strica reputaþia ºi va avea repercusiuni asupra planurilor dumneavoastrã de viitor.
E greu de definit „prea mult” sau „insuficient”, deoarece asta
depinde de mentalitatea din cadrul organizaþiei sau al echipei. De
exemplu, am lucrat o vreme într-o companie în care toþi cei care
ocupau poziþia de senior manager erau preocupaþi de ideea de a
oferi ºi de a primi feedback. Imediat ce ne despãrþeam de un client,
cineva întreba: „Cum m-am descurcat la ºedinþã?” Voiau întotdeauna sã cunoascã sentimentele celorlalþi ºi erau dornici sã-ºi împãrtãºeascã emoþiile. În ciuda faptului cã în companie lucrau cel mult
treizeci de angajaþi, nu era ceva neobiºnuit ca o colegã sã plângã
în birou cel puþin o datã pe sãptãmânã. Apoi am lucrat într-o altã
organizaþie, care cãuta sã înãbuºe emoþiile. Nimeni nu voia sã ºtie
ce simþi – singurul lucru pe care-l doreau era sã-ºi vadã în continuare
de treabã. Oamenii credeau cu tãrie cã la serviciu se muncea, iar
emoþiile erau lãsate pentru acasã.
Deci, fiþi atent ce atitudine adoptaþi.

Dezvãluiþi cu grijã secretele
Când un secret nu mai este secret? Rãspuns – când e dezvãluit.
Mãrturisirea greºelilor pe care le-aþi fãcut reprezintã o bunã
modalitate de a crea o relaþie. Exprimarea emoþiilor cimenteazã

88

DEZVOLTAREA INTELIGENÞEI EMOÞIONALE

relaþiile. Dar aveþi grijã sã nu dezvãluiþi anumite secrete, cum ar fi
o ofertã de serviciu la care vã gândiþi, indiscreþii majore sau chiar
delicte.
Un secret iese întotdeauna la ivealã – chiar dacã-l ºoptiþi la
urechea cuiva, îi cereþi sã nu-l dezvãluie nimãnui ºi îi explicaþi ºi
de ce. Asta se întâmplã uneori pentru cã oamenilor le place sã
vorbeascã. Chiar dacã nu le convine sã-ºi mãrturiseascã propriile
greºeli sau emoþii, adesea sunt fericiþi sã vorbeascã despre fãrãdelegile sau paºii greºiþi ai altora. Uneori, se comportã astfel pentru
cã vor sã le demonstreze celorlalþi cã deþin informaþii pe care nu le
are toatã lumea. Alteori, ceea ce ei considerã a fi un secret diferã de
definiþia datã de dumneavoastrã acestui cuvânt, sau pur ºi simplu
le scapã fãrã sã vrea. Ori considerã cã, dezvãluind secretul unui
prieten sau partenerului de viaþã, nu înseamnã cã au trãdat încrederea cuiva.
Din toate aceste motive, fiþi atent cu secretele.
Empiric vorbind, existã o formulã pentru prezicerea numãrului
de oameni care cunosc în realitate un secret, obþinutã pe baza
numãrului celor despre care credeþi cã-l deþin:
R = N² + 1 (unde R = numãrul real de oameni care vã
cunosc într-adevãr secretul ºi N = numãrul de oameni despre
care credeþi cã deþin acel secret)
Prin urmare, dacã i-aþi dezvãluit secretul unei singure persoane (N = 1), atunci R = 1² + 1 = 2 – probabil cã vã cunosc
secretul doi oameni. Dacã aþi vorbit cu trei oameni (N = 3), atunci
R = 3² + 1 = 10. Cu alte cuvinte, probabil cã vã cunosc secretul
10 persoane. Nu prea mai e un secret, nu-i aºa?
Însã menþionarea secretelor este valoroasã ºi dintr-o altã cauzã.
Dacã le împãrtãºiþi celorlalþi emoþiile ºi greºelile minore pe care
le-aþi fãcut, atunci ºi ei vor proceda la fel cu dumneavoastrã. ªi
aici ar trebui sã se opreascã dezvãluirile. O relaþie reprezintã o
legãturã între douã persoane – nu între cele douã persoane plus
cei mai buni prieteni ai lor, colegi sau partenerii de viaþã.

