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Capitolul 1
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Principii generale ale luptei
psihologice, uşor de înţeles
şi de utilizat
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Invit pe toată lumea să facă cunoştinţă cu principiul
amortizării. Înţelepţii orientali spuneau: „A cunoaşte înseamnă a putea.” Pentru a afla în ce constă principiul
amortizării, simpla lectură a acestei cărţi nu va fi suficientă.
Va trebui să încercaţi s‑o utilizaţi. Uneori nu vă va reuşi
din prima. E în ordine! După ce s‑a consumat conflictul,
gândiţi‑vă cum trebuia să procedaţi. Puteţi să scrieţi o scrisoare celui care v‑a jignit. Despre felul cum să o alcătuiţi
veţi afla din această carte. Urmăriţi conflictele celorlalţi,
încercaţi să le înţelegeţi mecanismul şi să conturaţi căi de
ieşire din ele. Mai bine să învăţăm din greşelile altora.
Deci, înainte! „Ajunge cel care porneşte.”

Caracterul obiectiv al legilor psihologiei
Vreau să încep acest subcapitol cu o mică scenă din
tragedia Hamlet, de W. Shakespeare, incluzând o mică su
bliniere făcută de mine în ultima replică. Această discuţie
a avut loc între Hamlet şi fostul lui coleg de universitate
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Capitolul 2

Teoria amortizării,
un pic plictisitoare, dar necesară
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Principiul amortizării a fost elaborat pe baza studierii
şi utilizării practice a analizei tranzacţionale, o metodă
psihoterapeutică descoperită şi enunţată de psihoterapeutul californian E. Berne, în anii 1950‑1970. Aşa cum am
menţionat mai devreme, comunicarea reprezintă una dintre necesităţile fundamentale ale omului. Foamea de comunicare, spune E. Berne, are foarte multe în comun cu
foamea de alimente. De aceea, aici sunt binevenite unele
paralele „gastronomice”.

IT

Nevoia de comunicare

ED

Alimentarea raţională trebuie să includă un număr complex de substanţe nutritive, vitamine, microelemente etc.
Lipsa uneia dintre ele provoacă un tip corespunzător de
foame. Şi comunicarea poate fi una complexă doar în cazul
în care îi sunt satisfăcute toate necesităţile, adică dacă ea
include toate ingredientele.
Se disting câteva tipuri ale foamei de comunicare.
1. Foamea de stimulare se dezvoltă în absenţa unor factori stimulatori necesari pentru comunicare, adică în situaţia
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Capitolul 3

Amortizarea particulară
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Amortizarea la serviciu
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Din punctul meu de vedere, un şef „hotărât” – adică
unul care strigă, ameninţă, cere, pedepseşte, se răzbună şi
urmăreşte – este un manager prost. În primul rând, el însuşi
nu gândeşte, deoarece se află în ipostaza Părintelui. În al
doilea rând, stimulând Copilul subalternului, blochează
raţiunea executorului şi determină eşecul afacerii.
Un şef inteligent explică, pune întrebări, ascultă părerea
altuia, susţine iniţiativele subalternilor şi, de obicei, se află
în ipostaza Maturului. Se creează impresia că nu el comandă, ci că şi el primeşte comenzile altora. Un astfel de
manager poate să plece în concediu cu inima împăcată –
lipsa lui nu va afecta sub nicio formă starea lucrurilor.
Însă aici va fi vorba despre subalterni, fiindcă de obicei
managerii nu citesc cărţile mele. Cei inteligenţi, pentru că
sunt inteligenţi. Pentru ei, conţinutul cărţilor mele pare a fi
ceva de la sine înţeles. Şi fără cartea asta, ei acţionează exact
aşa cum este descris în cărţile mele. Cei proşti, pentru că
sunt proşti. Ei sunt indignaţi de teza mea, prin care le pro
pun să‑şi asume responsabilitatea în cazul unui eşec în procesul comunicării. Un manager prost dă întotdeauna vina
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Capitolul 4

Să comanzi sau să te supui?
(cu dedicaţie pentru manageri)
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Dragi domni manageri! Vă suspectez de faptul că aţi
început să citiţi cartea anume cu acest capitol. Nu e rău!
Fiindcă cel mai bine se reţin lucrurile spuse la urmă. Însă,
dacă aţi citit totul la rând, la fel, este bine, deoarece lucrurile spuse la început se reţin şi ele cel mai bine. Apropo,
trebuie să luaţi asta în considerare atunci când concepeţi
discursuri, comunicări şi prezentări, aşa încât cele mai importante idei să le expuneţi la început şi la sfârşit. Dar dacă
vreţi ca discursul vostru să fie reţinut, trebuie să vă însuşiţi
metoda modelării intenţionate a emoţiilor, despre care
vom vorbi în următoarea carte. Ea este deja publicată şi chiar
aşa se şi numeşte: Dieta psihologică, sau modelarea intenţionată a emoţiilor. Dar puteţi să nu o citiţi, fiindcă este inclusă integral în cartea Să comanzi sau să te supui, care deja
a fost reeditată de câteva ori.
Domnilor manageri, întreprinzători, bancheri, manageri
de top, administratori, personalităţi publice şi politicieni,
adică toţi cei care sunteţi primii în colectivul dumneavoastră!
Să ţineţi minte că sunteţi psihologul principal în cadrul
acestuia, chiar dacă aveţi în schema organizatorică un psiholog şi un serviciu psihologic, fiindcă tocmai voi sunteţi
cei care formează climatul psihologic. De calităţile voastre

Vă rugăm să veniţi la noi şi să clarificaţi situaţia. Trebuie
demis directorul uzinei, şi nu şeful de secţie. Dacă ne imaginăm că specialişti ca şeful nostru de secţie sunt de găsit la
tot pasul, nu se va alege nimic bun din uzina noastră.
Colectivul de muncitori al secţiei”
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Bineînţeles, nimeni nu a crezut că şeful nu a îndemnat
colectivul să scrie această scrisoare. A fost creată o comisie
care a descoperit mai multe neajunsuri decât cele descrise
în scrisoare, aşa încât şeful de secţie a fost dat afară.
Am mai promis să vă povestesc despre utilizarea principiului spermatozoidului pentru angajare şi pentru concedierea unui subaltern încăpăţânat. Avem ceva experienţă
în organizarea campaniilor electorale. Însă prietenii mi‑au
sugerat să închei aici acest capitol, deoarece chiar şi în ceea
ce am scris mă tot repet. Ulterior va fi pur şi simplu plictisitor de citit. Dar şi cititorii mei sunt oameni inteligenţi.
Dacă, până la urmă, nu s‑a spus ceva, atunci poate fi dedus.
Deoarece eu pregătesc un biftec din gânduri, nu pârjoale
din carne tocată şi amestecată. Cel puţin aşa încerc să fac.
Explicaţiile pot fi găsite în cărţi. Dacă mai sunt întrebări, puteţi să‑mi scrieţi sau să veniţi la seminare.
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