13________________
Manipulându-i
pe manipulatori

„Calamităţile sunt de două feluri:
ghinionul personal şi norocul altora.”

Ambrose Bierce

Când devine managementul manipulare? Care este diferenţa dintre motivare şi manipulare? Dicţionarul ne dă un
indiciu:
a manipula 1. a mânui, a manevra 2. a inﬂuenţa pe
cineva să acţioneze în avantajul altcuiva, mai ales prin
metode necinstite sau lipsite de scrupule.

Ceea ce ne interesează în acest moment este a doua
accepţie a termenului.
Cum ar putea ﬁ ea evitată în locurile moderne de lucru?
Este o lume dură, dar atunci când motivarea, managementul şi
manevrele încep să devină necinstite, trebuie făcut ceva.
Prima regulă este: nu încercaţi să-l întreceţi în abilitate pe
manipulator. În loc de aceasta, înfruntaţi-l deschis. Dacă aţi
proceda altfel, v-aţi lăsa antrenaţi într-o lume complexă a
conspiraţiilor, comploturilor şi aranjamentelor. Oricum, nu
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aveţi timp pentru aşa ceva. Ocupaţi-vă de diﬁcultatea apărută
şi mergeţi mai departe.
Sunteţi manipulaţi de şef? E o chestiune complicată.
Încercaţi formula: Ştiu că sunteţi o persoană căreia îi plac
lucrurile corecte, dar decizia pe care aţi luat-o în acest caz mi-a
creat o adevărată problemă. Sunt mult mai multe şanse să
reuşiţi dacă vă adresaţi laturii sale bune decât dacă v-aţi plânge
că aţi fost manipulaţi.

Dacă sunteţi aduşi în situaţia
de a ﬁ singurul învinuit

Faza este clasică! Şeful, un coleg sau poate chiar cineva din
echipa dumneavoastră caută un ţap ispăşitor. Nu cred să existe
cineva care să nu ﬁ asistat la un asemenea scenariu.
Un proiect n-a ieşit aşa cum trebuia şi toată lumea caută
pe cine să dea vina. Din nefericire, la începutul proiectului, aţi
susţinut în felul dumneavoastră optimist (sau, mai rău, aţi
scris-o într-un e-mail) că îl consideraţi o idee grozavă. Iar după
trei luni, a venit eşecul.
Dintr-odată, ca din senin, a devenit „proiectul dumneavoastră”, „greşeala dumneavoastră”... Oare ce mai urmează?
Aţi putea încerca să spuneţi: Nu puteţi susţine în mod
serios că toate sunt din cauza mea, nu-i aşa? Ar urma eschivări,
agitaţie...
Mă îndoiesc că ar ﬁ suﬁcient. Vă dau o sugestie mai bună:
Am fost implicate în acest proiect 14 persoane şi
două departamente principale. E adevărat că mi s-a părut
OK la început, dar au fost o mulţime de alţi oameni
implicaţi, inclusiv conducerea regională. Mintea cea de
pe urmă este un lucru minunat. Poate am face mai bine
cu toţii să încetăm să căutăm vinovaţi şi să încercăm să
găsim soluţii.

CUM SĂ NE PURTĂM CU OAMENII DIFICILI
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Este un mod mult mai potrivit de a aborda lucrurile, care
arată că nu veţi accepta să luaţi vina asupra dumneavoastră. Ori
suferiţi toţi consecinţele, ori rezolvaţi împreună problema.
Este important să dovediţi repede netemeinicia acuzelor.
În acest fel veţi evita să ﬁţi sufocaţi de bârfele inevitabile care
însoţesc un subiect picant de discuţie într-o corporaţie.
Minciunile sunt manipulări şi nu se prezintă întotdeauna
într-o formă neagră cu coadă. Pot ﬁ şi minciuni convenţionale,
jumătăţi de adevăruri şi omisiuni selective. Orice formă ar
lua-o, tot ce nu reprezintă adevărul, numai adevărul, întregul
adevăr, este periculos.
Mincinoşii sunt cu o treaptă mai „avansaţi” faţă de manipulatori, dar nu foarte departe de ei. Se poate găsi uşor o soluţie
pentru persoanele care nu-şi manipulează doar colegii, ci şi
adevărul. Trebuie doar să vă limitaţi la fapte, la consemnări, la
minute şi la date. Şi mai reţineţi că nu este indicat să-i spuneţi
cuiva că este mincinos. Din punctul dumneavoastră de vedere,
e posibil să ﬁ fost o neînţelegere, o lipsă de informare sau de
actualizare a datelor care să ﬁ determinat greşeala. Lăsaţi-i pe
alţii să-i numească mincinoşi. În acest fel vă veţi face aliaţi, nu
duşmani.
În privinţa jumătăţilor de adevăr, procedaţi ca şi cum ar ﬁ
vorba despre o scăpare sau o eroare. Mincinosul va înţelege, iar
ceilalţi vor considera că stăpâniţi situaţia: Lawrence, ceea ce
spui este adevărat, dar cred că ai uitat să menţionezi ceea ce a
solicitat clientul, şi anume culoarea albastră pentru primul lot.
Evitaţi să emiteţi judecăţi personale: Lawrence, ai omis din
raport preferinţa clientului pentru culoare. Ai făcut-o intenţionat, pentru a strica imaginea departamentului meu? Chiar
dacă ar ﬁ adevărat, întrebarea ar crea tensiuni şi ar agrava
conﬂictul. Este suﬁcient dacă sunteţi pregătiţi să prezentaţi
corect faptele.
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Nu este ciudat cât de des sunt neutralizaţi de fapte
oamenii şi situaţiile diﬁcile? Precis că sunteţi încântaţi că
vă păstraţi însemnările!

Să facem o afacere

Ar putea ﬁ vorba despre şansa vieţii dumneavoastră sau
despre o manipulare. Depinde de dumneavoastră! Pentru a
aﬂa, trebuie să faceţi afacerea. Este rezonabil să presupuneţi
că oamenii cu care faceţi afacerea sunt cinstiţi, dar dacă afacerea pare prea bună pentru a ﬁ adevărată, aveţi grĳă! Reţineţi,
într-o afacere lucrul esenţial este ca toată lumea să aibă ceva de
câştigat. Imaginaţi-vă afacerea din punctul dumneavoastră de
vedere, bineînţeles, dar, mai important, şi din punctul de
vedere al celuilalt. Care este proﬁtul meu? Care este al lui?
Dacă avantajele par să ﬁe doar de partea dumneavoastră, mai
gândiţi-vă!
Promisiunile verbale nu au nicio valoare. Manipulatorii se
văd pe ei înşişi afacerişti. Dacă înţelegerea implică promisiunea
dumneavoastră de a realiza un lucru care depinde de altcineva,
ce se va întâmpla dacă acea persoană nu-şi ţine promisiunea?
Veţi ﬁ blocaţi, strâmtoraţi şi neajutoraţi?
Prima regulă de aur: dacă proiectul e în ordine, implicaţi-vă. Dacă aveţi dubii, nu vă implicaţi.
A doua regulă de aur: afacerile presupun registre, minute
şi înţelegeri. Nu trebuie să ﬁe formale:
Scopul acestei note este să consemneze înţelegerea la
care s-a ajuns în şedinţa din 31.02.03. John a fost de acord
să facă aceasta, eu am consimţit să fac aceasta, termenul
ﬁnal de livrare va ﬁ...

