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De la „nu” la „da”

Cel mai frecvent motiv pentru care þinta ta spune
„nu” ºi cum sã depãºeºti acest obstacol
Motivul pentru care cuvântul „nu” iese din gura oamenilor
constã în faptul cã e o reacþie instantanee. Individul a fãcut în
trecut acelaºi lucru care i se propune acum sau ceva similar ºi a
stabilit rapid cã a fost o decizie proastã. Din acest context provin
cam 90% din refuzuri.
Acum, fii foarte atent.

FAPT CONCRET DESPRE PERSUASIUNEA MASCATÃ
„Nu” este o reacþie instantanee ºi nu înseamnã nimic. Oamenii nu
ºtiu de ce refuzã. Nu ºtiu de ce fac ceea ce fac, mai ales când
privesc retrospectiv, ºi recurg la comportamente opuse în funcþie
de cuvintele pe care le foloseºti de fiecare datã când comunici cu
ei. Altfel spus, oamenii nu deþin câtuºi de puþin controlul… pânã-n
clipa când intrã pe uºã Expertul în persuasiune mascatã.

Închipuie-þi cã savurezi un duº ºi, dintr-o datã, apa se rãceºte.
Te rãsuceºti repede ºi deschizi la maximum robinetul de apã caldã.
Dar apa rãmâne rece. Altcineva din casã foloseºte apa caldã!
Opreºti apa imediat. Duºul cel relaxant de 20 de minute a fost
compromis. ªase luni mai târziu, tot îþi mai aminteºti incidentul – adicã îþi aminteºti cã cineva a fost incredibil de nepoliticos
ºi cã duºul a fost neplãcut. Nu-þi aminteºti absolut deloc cele 20 de
minute de relaxare anterioare.
23

Persuasiunea mascatã

A doua zi faci un duº de cinci minute. Îþi dã o senzaþie plãcutã. E cald, relaxant. Dar îþi aduci aminte cã existã ºanse sã
înceapã cineva sã foloseascã apa caldã, aºa cã ieºi repede. Ai avut
parte de un duº agreabil. Relaxant, chiar dacã scurt. Iar dupã
câteva zile îþi aminteºti cã a fost un duº plãcut.
Toate relaþiile au suiºuri ºi coborâºuri. În cea mai mare parte
din timp, acestea se aflã pe linia de mijloc. Tu ºi partenerul de
viaþã vã petreceþi majoritatea timpului muncind, fãcând curãþenie
în casã ºi aºa mai departe. Apoi traversaþi o perioadã cu discuþii
în contradictoriu, certuri ºi bombãneli. Bleah! E oribil! A sosit
vremea pentru o nouã relaþie. Vestea se împrãºtie repede. Certurile
devin tot mai aprige. ªtiai tu! ªi tot restul vieþii le vei spune
oamenilor cã nu-þi vine sã crezi cã ai pãstrat relaþia aceea timp
de 25 de ani.
Pentru a înþelege cum sã-i influenþezi pe alþii, trebuie sã
înþelegi cum iau oamenii hotãrâri, cum îºi amintesc trecutul ºi cum
vãd viitorul. Asta le-a lipsit multora ºi tot asta face ca persuasiunea sã fie pentru majoritatea o „loterie”.
Dupã cum ai vãzut din exemplele de mai sus:
1. Oamenii îºi amintesc experienþele de intensitate maximã,
mai ales pe cele foarte neplãcute.
2. Îºi amintesc cu siguranþã cum se sfârºesc lucrurile.

TRUC DE PERSUASIUNE MASCATÃ
Oamenii îºi amintesc experienþele de maximã intensitate (mai ales
pe cele neplãcute) ºi felul cum se terminã lucrurile.
Când pui întrebãri despre competitorul tãu, cautã sã afli experienþele
de maximã intensitate ale clientului, mai ales pe ultima. (Dacã ar fi
pe deplin mulþumit, n-ar sta de vorbã cu tine.)
Când schimbi starea de spirit a clientului tãu (dacã e nevoie), fã-l
sã aibã experienþe de maximã intensitate ºi sã-ºi aminteascã ultima
ocazie când a cumpãrat ceva ce s-a dovedit a fi o achiziþie strãlucitã.
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3.

Oamenii nu vãd clar viitorul. Nu ºtiu cum se vor simþi
când se vor petrece anumite evenimente, chiar dacã le
aºteaptã cu nerãbdare.

Vei vedea cã toate aceste lucruri sunt cruciale în comunicare,
persuasiune ºi, evident, în afacerea ºi relaþiile tale.

TACTICÃ DE PERSUASIUNE MASCATÃ
Oamenii simt fricã pentru cã nu vãd clar viitorul. E ambiguu.
E înfricoºãtor. E NU… pânã când îi duci tu acolo în siguranþã!

De fapt, aceasta poate fi una din cele mai importante informaþii din câte ai aflat vreodatã.
Poate þi s-a întâmplat uneori sã ai o conversaþie cu cineva ºi,
la un moment dat, persoana sã te întrebe:
– De ce-ai spus cutare lucru?
– N-am spus aºa ceva!
– Ba da, ai spus, te-am auzit!
– Ba nu!
Seara, conversând cu altcineva (sau consemnând în jurnal),
fiecare dintre voi îl descrie pe celãlalt ca fiind un idiot sau un
distrat sau altceva negativ.
Evident, unul dintre voi se înºalã, dar amândoi sunteþi la fel
de siguri cã vã amintiþi corect. A încerca sã rezolvi o atare situaþie
e imposibil. Asta e problema cu memoria. Creierul inventeazã
din senin lucruri cu care sã umple spaþiile goale. Oricine trãieºte
momente în care spune sau aude (sau vede!) ceva ce, de fapt,
n-a fost articulat sau auzit. Nu poþi convinge creierul de situaþia
contrarã, fiindcã el a trãit acea experienþã!
ªi-atunci, dacã nu te poþi bizui pe memorie ca sã ºtii ce s-a
întâmplat cu adevãrat acum 30 de secunde, cum te poþi bizui pe
ea ca sã-þi reprezinþi cu acurateþe ceea ce s-a întâmplat în trecut?
Rãspuns: nu poþi, dar numai tu ºtii acest lucru. Îl ºtii dacã citeºti
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Cafeaua cu Kevin Hogan, revista electronicã ce poposeºte sãptãmânal în cãsuþa ta de e-mail. (Aboneazã-te pe www.kevinhogan.com.)
Celãlalt nu citeºte Cafeaua! Aºadar, trebuie ori sã depãºeºti acest
punct, ori sã-i oferi celuilalt un curs sumar de neuroºtiinþe. Poþi
începe cu urmãtoarele:
Într-un studiu recent de cercetare, subiecþii au fost supuºi la
o colonoscopie necesarã. Li s-a cerut ca în timpul procedurii sã
semnaleze, la intervale regulate, ce grad de disconfort simt. La sfârºitul procedurii, pentru membrii unui grup, instrumentul a fost
lãsat pur ºi simplu sã „stea nemiºcat” timp de un minut, chiar
înainte de a fi scos. La membrii celuilalt grup, instrumentul a fost
scos cu un minut mai devreme (când s-a încheiat de fapt colonoscopia), fãrã minutul suplimentar de odihnã.
Rezultate: Membrii grupului la care instrumentul a fost lãsat
în corp mai mult timp, dar la care procedura s-a încheiat mai
uºor ºi-a amintit colonoscopia foarte diferit faþã de cei la care
timpul alocat procedurii a fost mai scurt. Grupul care avusese
parte de minutul suplimentar cu instrumentul introdus în corp,
dar stând nemiºcat, ºi-a amintit colonoscopia ca fiind „nu chiar
atât de groaznicã”. Grupul fãrã momente suplimentare de odihnã
a recuperat-o din memorie ca fiind mult mai neplãcutã.

TRUC DE PERSUASIUNE MASCATÃ
Idee esenþialã: În comparaþie cu ceea ce au declarat indivizii cã
simt pe moment, la fiecare interval de timp (ºi nu seara, scriind în
jurnal), memoria a reflectat finalul amintirii, nu întreaga experienþã.
Oamenii îºi aduc aminte cum s-a terminat un lucru ºi, plecând de
aici, generalizeazã restul experienþei.
Strategie: Fii conºtient la fiecare pas cã persoana cu care vorbeºti
nu funcþioneazã pe baza unei camere de filmat mentalã.
Funcþioneazã pe baza amintirilor sale. Nu conteazã dacã acestea
sunt corecte sau greºite. Ca urmare, trebuie sã-i arãþi clar cã faptul
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de a nu acþiona (într-un mod pe care ºi-l aminteºte din trecut ca
fiind dureros) va avea consecinþe drastice.
Acþiune: Ulterior, trebuie sã-i arãþi ce urmãri ar putea avea fiecare
decizie ºi care sunt probabilitãþile în cazul oricãreia dintre ele.

În cazul oamenilor care au pierdut bani la bursa de acþiuni,
poþi înþelege interesul lor de a investi pe piaþa de capital. Din
pãcate, realitatea este cã, probabil, asta îi va duce la faliment.
Pur ºi simplu nu le poþi spune sã ignore trecutul. Trebuie sã le
arãþi cã trecutul ar putea sã se repete, deºi este mai probabil ca,
întrucât cele douã medii nu sunt complet diferite, rezultatele tipice
sã fie mai probabile.
Cercetãrile asupra persuasiunii spun clar: trebuie sã descrii
ambele evoluþii viitoare ca sã ai succes. Altfel, persoana va fi
sortitã sã acþioneze în funcþie de ceea ce simte, ºi nu în funcþie
de ceea ce e logic. Fobia de a pierde e greu de contracarat dacã
persoana nu recunoaºte mãcar existenþa acelor deznodãminte
posibile ºi nu le examineazã.
Mai rãmâne sã închei cu o imagine foarte clarã a unui viitor
foarte probabil. Dacã o zugrãveºti prea trandafiriu, veþi pierde
amândoi. Celãlalt se va simþi manipulat. Dacã o zugrãveºti realist,
existã ºanse excelente ca el sã reacþioneze în mod adecvat.
Pânã la urmã, bursa de acþiuni s-a prãbuºit, Titanicul s-a
scufundat, Turnurile Gemene s-au dãrâmat, dar ãsta nu e un motiv
sã eviþi bursa de acþiuni, navigaþia sau clãdirile înalte. De fapt,
eºecul în primele douã sferturi ale partidei constituie un motiv în
plus sã-þi dai mai multã silinþã în a doua jumãtate a sa.
Acesta este mesajul care trebuie transmis clar clienþilor tãi,
iar ei vor înþelege dacã foloseºti aceastã metaforã. Nu lãsa niciodatã ca un rezultat prost din trecut sã-þi alunge clientul.
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