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Pieniądz lubi mądrość
Dlaczego tak wielu Żydów odnosi sukcesy w interesach? Istnieje na ten temat mnóstwo teorii:
geny, wpływy kulturowe, dieta… Jednak odpowiedź jest prostsza, niż Ci się wydaje. Teksty Tory
i Kabały od dawna uważane są za skarbnicę największych mądrości ludzkości. Zawierają również
wiele czysto praktycznych informacji — w tym wskazówki, jak stworzyć i rozwinąć zyskowny
interes, a także jak utrzymać równowagę między pracą i życiem osobistym.
Ten inspirujący przewodnik pomoże Ci poznać drogi prowadzące do sukcesu, które wytyczyli
i z powodzeniem wykorzystywali ludzie już w czasach starożytnych. Znajdziesz tu wiele
praktycznych i odkrywczych wskazówek, które pozostają pomocne także dzisiaj: od technik
negocjacji do stylu zarządzania! Nauczysz się wykorzystywać opowieści i nauki zawarte
w żydowskich tekstach w taki sposób, by osiągnąć niezwykłe rezultaty w życiu zawodowym.

•
•
•
•
•
•

Jak bronić się przed autosabotażem?
Jak przezwyciężyć lęk, który podcina Ci skrzydła?
Jak rozbuchane ego blokuje nasze możliwości?
Jak łączyć przyjemność i pasję, by osiągnąć sukces?
Jak znosić porażki, by w przyszłości odnieść sukces?
Jak zaprząc pozytywne myślenie do realizacji swoich celów?
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Maksymalizacja sprzeday
Techniki negocjacyjne z Tory

Nie zniszcz przez wzgld na tych dziesiciu.
— BÓG

DO

ABRAHAMA

N

W

KS. RODZAJU

egocjowanie dotyczy niemal kadego aspektu naszego ycia. Jestemy istotami spoecznymi, które potrzebuj interakcji z innymi
lud mi. Poniewa nie ma na wiecie dwóch takich samych osób,
które pragnyby dokadnie tego samego, tak wic nieustannie prowadzimy
z innymi rozmaite negocjacje. Czsto nawet nie uwiadamiamy sobie, e to
wanie robimy w kontaktach ze wspómaonkiem, rodzin, przyjaciómi
czy wspópracownikami. Sdzimy, e to po prostu cz codziennych rozmów. W biznesie negocjacje czsto przyjmuj oficjaln form — ludzie siadaj naprzeciwko siebie przy stole konferencyjnym i mówi wywaonymi
zdaniami, starannie dobierajc sowa, starajc si uzyska dla siebie jak
najlepsz ofert. Niewtpliwie umiejtno negocjacji w takim rodowisku
moe nam si przyda równie w innych sytuacjach.
Negocjacje to proces, który ma miejsce, gdy dwie strony majce róne
potrzeby staraj si osign swoje cele, jednoczenie okazujc szacunek
dla potrzeb innych. Jeli brak tego szacunku, negocjacje nie mog si
powie. Aby zapewni obustronny sukces negocjacji i zagwarantowa
zawarcie umowy, naley zastosowa odpowiednie techniki. Nie jest zaskakujce, e w Torze moemy znale  ogromn ilo informacji na temat
skutecznych technik negocjacyjnych, które przydadz nam si we wszystkich interakcjach z innymi. Negocjacje nie musz by nieprzyjemne ani
bolesne, jeli bdziemy wiedzieli, jak je przeprowadzi.
93
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W Torze znajdujemy przykady ludzi prowadzcych negocjacje z Bogiem.
Stawk jest ludzkie ycie, a osoba prowadzca negocjacje jest bardzo
zdeterminowana. W jednym z przykadów, omówionym szczegóowo poniej, Bóg zmieni zdanie i oszczdzi ludzi. W innym przypadku negocjacje
nie pozwoliy ocali ycia, niemniej jednak doprowadziy do realizacji celu.
Oprócz tego postacie biblijne negocjuj te ze sob wzajemnie. Jakub
prowadzi negocjacje w tak wanych kwestiach jak wybór swojej ony,
umowa o prac na 14 lat czy te prawo do pierworództwa i zwizanych
z nim przywilejów. Analizujc rozmowy i taktyki stosowane w Torze,
moemy si wiele dowiedzie na temat skutecznych technik negocjacji,
które dzi w salach konferencyjnych s równie przydatne, jak byy tysice
lat temu na górze Synaj.
Wskazówka biznesowa: Zrozum, e czsto prowadzisz negocjacje nawet
wtedy, gdy sobie tego nie uwiadamiasz, i e umiejtno negocjacji przydaje
si we wszystkich aspektach prowadzenia firmy. Im bardziej udoskonalisz
swoje zdolnoci negocjacyjne, tym wikszy sukces osigniesz w biznesie.
Wskazówka yciowa: Gdy rozmawiasz ze swoimi przyjaciómi, prowadzisz
negocjacje. Gdy idziesz na randk, negocjujesz. Negocjacje s konieczn
czci ludzkich interakcji, a wikszo z nich nie wymaga od Ciebie wysiku.
Bardziej zaawansowane techniki negocjacyjne s konieczne, gdy dochodzi
do zagorzaych dyskusji czy sporów z innymi.

ABRAHAM NEGOCJUJE Z BOGIEM
Tora opowiada histori dwóch miast, Sodomy i Gomory, w których yli
wyjtkowo li ludzie. Wedug midrasza (Bereiszit Rabba 41,8) obydwie
te miejscowoci wypenione byy lud mi niemoralnymi i mordercami.
Gocinno bya w nich zakazana i karana okrutn mierci. Dopuszczano
si w nich równie niemoralnych praktyk seksualnych.
Bóg postanowi zniszczy Sodom i Gomor i poinformowa o swojej
decyzji Abrahama, który sprzeciwi si zabiciu tysicy ludzi, w tym równie
tych dobrych, i rozpocz negocjacje majce na celu pokojowe rozwizanie
sprawy. Wykorzysta przy tym kilka technik negocjacyjnych. Zadawa pytania, które podaway w wtpliwo powody, dla których naleaoby zniszczy Sodom i Gomor. Pyta Boga, czy sprawiedliwoci stanie si zado,
jeli sprawiedliwi zgin wraz z nikczemnikami. Zasugerowa te, e by
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moe w Sodomie i Gomorze znajdzie si pidziesiciu sprawiedliwych,
a nastpnie zapyta, czy Bogu przystoi w ten sposób zastosowa odpowiedzialno zbiorow i zabi wszystkich, czy te raczej powinien On ocali wszystkich mieszka ców przez wzgld na pidziesit potencjalnie
dobrych osób w tych miastach. Abraham spyta nastpnie, czy to moliwe,
by Bóg, sdzia caej ziemi, móg zrobi co tak niesprawiedliwego. Wreszcie Bóg odpowiedzia, e nie zniszczy Sodomy i Gomory, jeli rzeczywicie
znajdzie si w nich pidziesiciu sprawiedliwych.
Problem jednak polega na tym, e nie byo tam pidziesiciu sprawiedliwych. Abraham jednak upiera si przy swoim i zapyta, czy Bóg
oszczdziby miasta, gdyby znalazo si w nich czterdziestu piciu sprawiedliwych. I znowu nie byo ich a tylu. Wreszcie Abraham uzyska od Boga
przyrzeczenie, e nawet gdyby znalazo si dziesiciu sprawiedliwych, to
przez wzgld na nich ocali on miasta. Jednak nawet tylu nie udao si
znale , dlatego los Sodomy i Gomory zosta przesdzony i miay zosta
zniszczone nastpnego dnia.
Analiza negocjacji prowadzonych przez Abrahama pokazuje, e wykorzysta on technik ataku dwuskrzydowego, opierajc si przede wszystkim na zadawaniu pyta . Po pierwsze — zakwestionowa suszno odpowiedzialnoci zbiorowej. Po drugie — zasugerowa, e w Sodomie i Gomorze
mog te mieszka liczni sprawiedliwi ludzie. Uczeni w Pimie interpretuj ten fragment tak, e od potopu (gdy Bóg zabi wszystkich poza Noem
i jego rodzin) ludzie uwaali, e Bóg zabija ludzi, nie rozróniajc pomidzy dobrymi i zymi.
Dziki mdremu wykorzystaniu pyta Abraham sugeruje, e jeli rzeczywicie w tych miastach mieszkaj te dobrzy ludzie, to zabicie wszystkich w Sodomie i Gomorze negatywnie wpynoby na reputacj Boga.
Oczywicie w ostatecznoci te argumenty rozbiy si o twarde fakty:
w Sodomie i Gomorze nie znalazo si nawet dziesiciu sprawiedliwych.
Oznacza to, e rzeczywicie przytaczajc wikszo mieszka ców
Sodomy i Gomory stanowili nikczemnicy i miasta te rzeczywicie zasugiway na kar. Jednak poprzez negocjacje Abraham da Bogu moliwo
powiedzenia, e jeli znajdzie si dziesiciu sprawiedliwych w Sodomie
i Gomorze, to ocali przez wzgld na nich równie nikczemników. Mimo e
w tym przypadku Abrahamowi nie udao si ocali Sodomy i Gomory, to
jednak osign swój cel, czyli doprowadzi do tego, e sprawiedliwo
zatriumfowaa, a sprawiedliwi nie zostali ukarani za grzechy swoich
ssiadów.
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Moemy uzna, e strategia Abrahama polegaa na negocjowaniu nie
ceny (zniszczenie Sodomy i Gomory), lecz warunków (ustalenie, jakie okolicznoci musz zaj, by sprawiedliwo moga zosta wymierzona). Innymi
sowy, nie ryzykowa wszystkiego, proszc Boga o cakowit zmian decyzji o zniszczeniu Sodomy i Gomory. Zamiast tego kwestionowa wtek
poboczny, pytajc, czy susznie jest zabija sprawiedliwych razem z nikczemnikami. To dao mu szersze pole do negocjacji — móg teraz szuka
sprawiedliwych i gdyby ich znalaz, mógby odsun groc miastom
zagad. Fakt, e nie udao mu si ich znale , nie ma tu znaczenia, poniewa Abraham i tak wygra negocjacje. Bóg dosta to, czego chcia, czyli
zniszczy miasta. Abraham dosta to, czego chcia, czyli upewni si, e
wyrok bdzie sprawiedliwy, a sprawiedliwi nie zgin za grzechy innych.
Ta strategia jest bardzo poyteczna dla biznesu. W przypadku gdy
wydaje si, e druga strona ju podja decyzj i ma siln pozycj, naley
wzi przykad z Abrahama i unika bezporedniej konfrontacji. Spróbuj
poszuka kwestii innej ni cena, która moe pozwoli na osignicie satysfakcjonujcego kompromisu. Przyjrzyj si warunkom umowy i poszukaj
elementów, które mog zmieni jej dynamik. Jeli dojdzie do ustpstwa,
musi to by takie ustpstwo, które pozwoli obydwu stronom na realizacj
swoich celów.
W wikszoci umów obecne s poboczne wtki, które s otwartym
polem do negocjacji i wpywaj na wyd wik caoci, nie prowadzc jednoczenie do konfrontacji. Na przykad gdy kupujesz dom, oprócz ceny
samego domu warto porozmawia o takich sprawach jak umeblowanie,
remont czy sposób zapaty za nieruchomo. Wynegocjowanie korzystnych
warunków w tych obszarach moe zmieni ostateczny ksztat umowy.
A nawet jeli nie, to tego typu ustpstwa, niewpywajce znaczco na sedno
umowy, te mog prowadzi do uwie czonych sukcesem negocjacji.

Southwestern Production Corporation:
negocjowanie warunków, a nie ceny
W 1992 roku, po uzyskaniu dyplomu magistra i zdobyciu dowiadczenia
w pracy geologa w duej firmie zajmujcej si wydobyciem gazu ziemnego,
Jim Williams by gotowy, by zaoy wasne przedsibiorstwo.
Jednym z pierwszych projektów jego nowej firmy, Southwestern Production Corporation, by zakup duych pól gazowych w pobliu Durango
w stanie Kolorado. Pola wymagay wiele pracy, jednak po dokonaniu
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modernizacji szybów mogy by czynne przez dugie lata. Dla firmy posiadajcej wiele szybów o krótkim czasie eksploatacji takie odnowione pola
byy warte duo pienidzy. Williams wiedzia te o innych polach w pobliu,
które równie mogy by zakupione. czc je w jedno due pole gazowe,
mógby zwikszy ich warto.
Istnia tylko jeden problem. Wacicielem najwikszego pola byo Mobil
Corporation, jedna z najwikszych firm energetycznych na wiecie. Williams
wiedzia, e pole to nie ma dla niej takiej wielkiej wartoci i e chtnie je
sprzeda. I rzeczywicie, Mobil wyrazio zainteresowanie transakcj z Southwestern, jednak w miar jak czas upywa, zarzd Mobil coraz rzadziej
odpowiada na telefony Williamsa.
Przygotowujc si do negocjacji, Williams przeanalizowa dostpne
informacje na temat Mobil Corporation. Firma wydawaa si cakowicie
godna zaufania — tak wic skoro co obiecywaa, na pewno to zrobi.
Jednak jej wewntrzne procesy przebiegay bardzo powoli. Williams zdecydowa si wykorzysta ten fakt w negocjacjach. „Rzadko uda si kogo
odwie od ceny, któr musi za co otrzyma”, mówi Williams, „dlatego
lepiej jest zada jakiej zmiany warunków umowy. Jeli jeste w stanie
zaoferowa im cen, jakiej pragn, to nie pozwol, by jakie mniej istotne
postanowienia umowy stany na drodze do jej zawarcia”.
Tak wic Williams zdecydowa si nie zgasza zastrzee do ceny, któr
zaakceptowa wraz z ogólnymi warunkami umowy. Postanowi te nie spiera si o adne z gównych postanowie umowy. Zamierza jednak wprowadzi w rozmowach dodatkowy warunek, któremu druga strona raczej
nie powinna si zbytnio sprzeciwia i uzaleni zawarcie porozumienia od
jego wprowadzenia do ostatecznej wersji umowy.
Warunkiem tym byo ustalenie daty umowy na dzie pierwszego kontaktu pomidzy stronami. Zwykle w przemyle naftowym i gazowym dat
umowy jest data jej podpisania. Jednak Williams zdawa sobie spraw, e
umowa bdzie musiaa przej w Mobil Corporation przez wiele biurokratycznych szczebli i e to troch potrwa. Chcia wic zacz odnosi korzyci
z produkcji gazu w czasie pomidzy ustnym przyrzeczeniem umowy a jej
finalnym podpisaniem.
Nie byo zaskoczeniem, e negocjatorzy Mobil nie mieli nic przeciwko —
cieszyli si, e mog unikn przewlekych negocjacji dotyczcych ceny.
I rzeczywicie myny Mobil Corporations mey powoli — upyno osiem
miesicy, nim wreszcie doszo do podpisania finalnej umowy. Oznaczao
to, e firma Williamsa moga zarabia przez 8 miesicy na produkcji gazu,
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osigajc w tym czasie dochody rzdu kilku setek tysicy dolarów. Oczywicie to znacznie zmniejszyo z ich punktu widzenia ostateczny koszt
zakupu i mimo e sama cena nie zmienia si, jednak pienidze te wróciy
do Southwestern Production przy zamkniciu transakcji. W ostatecznoci,
gdy firma zdecydowaa si sprzeda pola gazowe kilka miesicy pó niej,
moga poszczyci si przeszo 30-procentowym zyskiem.
Jim Williams susznie oceni, e wicej zarobi, negocjujc korzystne
warunki umowy, ni wydatkujc wszystkie swoje zasoby na uzyskanie
lepszej ceny — tak jak Abraham uwiadomi sobie, e jego celem jest
skupienie si na warunkach (sprawiedliwoci), a nie na cenie (zniszczeniu
miast).
Wskazówka biznesowa: Negocjujc, nie tra z oczu obrazu caoci i pamitaj,
e czasem, zmieniajc drobny element, moesz sprawi, e wiksze sprawy
same uo si pomylnie.
Wskazówka yciowa: Nie ud si, e jeste w stanie zmienia ludzi. Twoi
partnerzy w interesach czy wspómaonek nie powinni by dla Ciebie obiektem
do zmiany. Jeli jednak uda Ci si wynegocjowa jakie niewielkie ustpstwa
i zmiany w ich zachowaniu, moe to znaczco wpyn na Wasze wspólne ycie.

JAKUB NEGOCJUJE ZE SWOIM BRATEM
W Torze moemy te znale  przykad strategii wygrana – wygrana.
W poprzednim rozdziale wspomnielimy, e Jakub wymieni misk soczewicy na przywilej pierworództwa, który odkupi w ten sposób od swojego
brata Ezawa. Jest to opowie (Rdz 25,29 – 34) o tym, jak Ezaw wróci
do domu z polowania (a wedug midrasza Bereiszit Rabba 63,12 równie
po dokonaniu morderstwa) i chcia co zje. Jakub przygotowywa zup
z soczewicy i Ezaw poprosi go o ni. Jakub odpowiedzia: „Odstp mi
najprzód swój przywilej pierworództwa!”, na co Ezaw odpar, e teraz, gdy
jest godny, pierworództwo mu na nic. Przed zamkniciem transakcji Jakub
zmusi Ezawa do przyrzeczenia, e naprawd zrzeka si tego przywileju.
Ezaw przyrzek i umowa zostaa zawarta.
Jest to typowy przykad strategii wygrana – wygrana. Taka strategia
jest moliwa wtedy, gdy przedmiotem umowy jest co, co jest bardzo cenne
dla jednej strony, a dla drugiej nie ma a takiej wartoci. W tym przypadku
Ezaw nie postrzega pierworództwa jako czego cennego, a wedug komen-
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tarza (Raszi do Ks. Rodzaju 25,32) nie czu si te na siach, by mu sprosta. W tym momencie jednak miska zupy z soczewicy bya dla niego bardzo wana, dlatego od razu zgodzi si sprzeda swoje pierworództwo.
Jakub za to z atwoci móg przyrzdzi dla siebie kolejn porcj zupy,
podczas gdy przywilej pierworództwa gwarantowa mu szczególne miejsce
w rodzinie, a nastpnie bogosawie stwo od ojca. Z punktu widzenia
Jakuba zakup pierworództwa za misk zupy by wietn okazj.

Citigroup: czy ktokolwiek chce par ton kamienia?
Scott Patten mia spory — wacy wiele ton — problem. Jako bankier
inwestycyjny Citigroup mia za zadanie sprzeda odnoszc sukcesy kalifornijsk firm dystrybuujc marmur i granit.
Problem polega na tym, e firma otworzya niedawno fili w Kolorado,
która upada. Mimo e filia ta nie wchodzia w zakres sprzeday, firma
chciaa si pozby wartych 1,5 miliona dolarów zapasów granitu, które
znajdoway si w warsztatach w Denver. Zwykle gdy firma upada, jej
majtek jest sprzedawany na aukcji i przewoony do tego, kto da najwysz ofert. Gdyby tak stao si w tym przypadku, firma poniosaby due
straty. Z racji ciaru granitu koszt jego transportu do Kalifornii by zbyt
wysoki, by byo to opacalne. W zwizku z tym firma musiaa paci za
skadowanie granitu w Denver do czasu znalezienia sposobu na pozbycie
si go. Im duej kamie by przechowywany, tym bardziej rosy zwizane
z tym koszty.
Patten rozwiza problem swojego klienta, stosujc strategi wygrana –
– wygrana. Znalaz dystrybutora granitu, który mia placówk w Denver
i chcia kupi firm z Kalifornii. Nastpnie przyszykowa ofert sprzeday,
która oprócz nabycia odnoszcego sukcesy kalifornijskiego oddziau firmy
zobowizywaa nabywc do zakupu granitu przechowywanego w Denver
za cen 1,5 miliona dolarów i opacenia poowy kosztów rocznego skadowania go tam. Drug poow zapaci miaa strona sprzedajca. Obydwie
strony zgadzay si, e jeli nabywca nie zdoa wykorzysta w cigu roku
od zamknicia sprzeday caego granitu, koszt pozostaego kamienia zostanie odjty od cakowitej kwoty zapaty za firm.
W tym przypadku firma z Denver bya niczym Jakub, a ta z Kalifornii — niczym Ezaw. Tak jak Ezaw cieszy si, e moe sprzeda pierworództwo za misk zupy, tak samo firma potrzebowaa pozby si granitu
w zamian za gotówk. Tak jak Jakub pragn pierworództwa i gotów by
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za nie zapaci, tak samo firma z Denver potrzebowaa granitu i gotowa
bya zapaci za niego rynkow cen. Innymi sowy, kada ze stron miaa
co, czego pragna ta druga, a co dla niej nie byo zbyt cenne, dziki czemu
bya chtna do wymienienia tego na co bardziej wartociowego. Obie
strony spotkay si i udao im si doj do rozwizania korzystnego dla
wszystkich zainteresowanych.
Wskazówka biznesowa: Okrel prawdziwy cel, jaki chcesz osign
w negocjacjach, a nastpnie zachowuj si elastycznie, jeli chodzi o wybór
drogi do niego. Bd twórczy, jeli chodzi o sposób skonstruowania umowy:
liczy si tylko to, by osign swój cel.
Wskazówka yciowa: We wszystkich swoich relacjach musisz robi dla innych
rzeczy, które dla nich s wane, a dla Ciebie atwe. Czas jest jedn z takich
rzeczy: dla Twoich bliskich to, e spdzisz z nimi wicej czasu, moe by
bardzo wane, a dla Ciebie, jeli uczynisz z tego swój priorytet, bdzie to co,
co bdziesz móg oferowa bez wikszego wysiku.

MOJESZ ROZUMIE STANOWISKO BOGA
Oto kolejna skuteczna technika negocjacyjna zapisana w Torze: zrozum
stanowisko drugiej strony. Mojesz wszed na gór Synaj, by otrzyma od
Boga instrukcje i tablice z przykazaniami, które po hebrajsku nazywaj si
luchot habrit (Wj 31,18). Mia by nieobecny przez 40 dni i nocy. Izraelici
le obliczyli dat i kiedy nie wróci 40. dnia, pomyleli, e zgin i ju
nie wróci. Ludzie zwrócili si wic do kapana Aarona, brata Mojesza,
i powiedzieli, e chc, by zrobi dla nich posg boka w miejsce Mojesza.
Aaron niechtnie zgodzi si speni ich prob. Kaza wszystkim, by
przynieli mu swoj zot biuteri, w tym kolczyki on i dzieci. Aaron
zastosowa to jako taktyk opó niajc, majc nadziej, e kobiety sprzeciwi si oddaniu swojej biuterii na takie cele. Jednak mczy ni nie dali
kobietom i dzieciom szansy na wyraenie sprzeciwu. Zabrali biuteri, nie
wahajc si przed uyciem siy. W krótkim czasie zgromadzono do zota,
by stworzy posg boka. Aaron stworzy wic zotego cielca i ogosi, e to
bóg, który wyprowadzi ydów z Egiptu.
Nastpnego dnia ludzie wstali wczenie, by zoy cielcowi ofiary.
Nastpnie zaczli bawi si i witowa, nie cofajc si przed niemoralnymi
czynami, takimi jak cudzoóstwo czy kazirodztwo. ydzi powrócili do
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bawochwalstwa, które poznali w niewoli egipskiej. W tym momencie Bóg
powiedzia Mojeszowi, co si dzieje u podnóa góry — e ydzi zapomnieli
o Bogu i stworzyli sobie cielca, którego otaczaj czci i o którym gosz, e
jest ich bogiem. Powiedzia te Mojeszowi (Wj 32, 9 – 10): „Widz, e
lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby
rozpali si gniew mój na nich. Chc ich wyniszczy, a ciebie uczyni
wielkim ludem”.
Syszc, e Bóg chce zgadzi cay naród izraelski, Mojesz zacz go
baga o ask. Przyj jednak inn taktyk ni Abraham — nie mówi, e
wród Izraelitów s ludzie sprawiedliwi (co byoby prawd), i nie baga,
by Bóg nie zrobi czego niesprawiedliwego. Przyjrzyjmy si dokadnie sowom, których uy Mojesz.
Bagajc Boga o ask, Mojesz powiedzia (Wj 31, 11 – 14):
„Dlaczego, Panie, ponie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który
wyprowadzie z ziemi egipskiej wielk moc i siln rk? Czemu
to maj mówi Egipcjanie: W zym zamiarze wyprowadzi ich, chcc
ich wygubi w górach i wygadzi z powierzchni ziemi? Odwró
zapalczywo Twego gniewu i zaniechaj za, jakie chcesz zesa na
Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sugi, którym przysige na samego siebie, mówic do nich: »Uczyni potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i ca ziemi, o której
mówiem, dam waszym potomkom, i posid j na wieki.« Wówczas to Pan zaniecha za, jakie zamierza zesa na swój lud”.
Dziki tej argumentacji Mojesz odwiód Boga od zamiaru zabicia Izraelitów i rozpoczcia wszystkiego od pocztku z Mojeszem i jego potomkami. Analiza strategii negocjacyjnej Mojesza pokazuje, e zrobi on trzy
rzeczy: wykorzysta pytania, zakwestionowa moliwo, e zamiar Boga
ley w jego najlepszym interesie i e jest zgodny z jego wasn polityk
postpowania.
Wykorzystanie pyta . Po pierwsze — Mojesz odwouje si do dumy
Boga i pyta, czy powiciby tyle energii, by wyprowadzi ydów z Egiptu
przy uyciu wielu cudów tylko po to, by ich potem zabi. Mojesz uywa
pyta , by pokaza, e takie dziaanie zdradzioby, i Bóg le oceni sytuacj
i dokona wielkich rzeczy dla niewaciwych ludzi. Zwró uwag na to,
e Mojesz, podobnie jak wczeniej Abraham, wykorzystuje pytania
w negocjacjach, co przynosi doskonay efekt.
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Czy to ley w Twoim najlepszym interesie? Nastpnie Mojesz mówi
Bogu, e zabicie Izraelitów nie byoby dla niego korzystne. Egipcjanie
sceptycznie podchodzili do potgi Boga i tylko szukali pretekstu, by powiedzie, e Bóg, który ich pokona, nie by wcale a tak potny. Mojesz
tumaczy, e gdyby Bóg zabi ydów, Egipcjanie mogliby powiedzie, e
Bóg Izraela straci swoj potg i nie by w stanie doprowadzi ich do Ziemi
Obiecanej, tak wic dla zachowania twarzy zabi ich na pustyni. To umniejszyoby bosk chwa na ziemi. Ta strategia jest bardzo skuteczna we
wszelkich negocjacjach. Jeli jeste w stanie pokaza drugiej stronie, e
jej stanowisko nie suy jej interesom, to odniesienie sukcesu w negocjacjach staje si znacznie atwiejsze.
Czy to zgodne z Twoj polityk? Trzecia strategia Mojesza opiera si
na przypomnieniu Bogu o obietnicach, które zoy przodkom Izraelitów —
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Obieca im, e ich potomkowie odziedzicz ziemi wybran i stan si licznym i wielkim narodem. Mojesz
powiedzia, e zabijajc Izraelitów, Bóg zamaby te obietnice.
Innymi sowy, Mojesz nie dy do konfrontacji z Bogiem, nie kwestionowa tego, e jest sprawiedliwy i wszechwiedzcy. Zamiast tego przypomina Bogu, e jest po jego stronie i dba o jego interesy. agodnie sugeruje, e zabicie ydów nie przybliy Go do Jego prawdziwego celu:
sprawienia, by wszyscy na tym pozbawionym boskoci wiecie uznali Jego
wielko. Zamiast tego mogoby to go omieszy, czyli doprowadzi do
przeciwie stwa tego, czego pragn, wyprowadzajc ydów z Egiptu. Aby
prowadzi negocjacje w ten sposób, Mojesz przede wszystkim musi
dobrze zrozumie, czego Bóg naprawd pragnie i co stoi za Jego pragnieniem zabicia ydów. Mojesz uwiadomi to sobie, kiedy ydzi zaczli
czci zotego cielca. Obrazili w ten sposób Boga i zmniejszyli cze, jaka bya
mu oddawana, co byo sprzeczne z jego deniami. Mojesz wic subtelnie wyjania, e zabicie Izraelitów jeszcze zmniejszy uznanie dla Boga
w wiecie i nie jest krokiem w kierunku, którego Bóg pragnie. Zabicie
ydów jeszcze pomniejszy status Boga w oczach Egipcjan, innych narodów,
a nawet samego Mojesza, poniewa oznaczaoby to zamanie obietnicy
danej Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. W ten sposób wykazuje, e
zabicie ydów byoby sprzeczne z tym, co Bóg chcia osign. Taktyka
Mojesza polega na zrozumieniu potrzeb drugiej strony i pokazaniu, jak
moe je ona zaspokoi. Okazao si to skuteczn strategi negocjacyjn.
Podsumujmy wic. Bóg chcia zgadzi Izraelitów za oddawanie czci
zotemu cielcowi. Mojesz nie chcia, by do tego doszo. Musia wic pro-
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wadzi negocjacje z Bogiem, jednak jednoczenie musia zagodzi jego
gniew. Znalaz doskona strategi i pokaza Bogu, e ich pragnienia —
ze strony Mojesza ocalenie ydów, a ze strony Boga pragnienie uznania
i czci — s ze sob zgodne. Gdy mu si to udao, Bóg nie mia ju powodu,
by trzyma si swojego pierwotnego planu.
Taka strategia sprawdza si te w negocjacjach biznesowych. Mimo e
jedna strona kapituluje i niemal w 100% przyjmuje warunki drugiej, jednak moe si czu tak, jakby te odniosa sukces. Zadajc odpowiednie
pytania i wypowiadajc odpowiednie komentarze podczas negocjacji,
mona wykaza drugiej stronie, e jej stanowisko nie jest dla niej korzystne.
To najlepsze moliwe rozwizanie negocjacji. Czasem jednak druga strona
ma argumenty, by wykaza, e jednak jej stanowisko jest dla niej najlepsze.
W takim przypadku moe doj do zerwania negocjacji. Jednak przynajmniej nie dochodzi do konfrontacji i zerwania relacji, dziki czemu moliwe
s inne rozmowy w przyszoci.
Zasada poznania potrzeb drugiej strony zostaa opisana przez Herba
Cohena, autora ksiki Negocjowa moesz wszystko (Helion, 2005):
„Sekret udanych negocjacji ley w odkryciu, czego druga strona naprawd
chce i pokazaniu jej sposobu na otrzymanie tego, tak by Ty te dosta to,
czego pragniesz”. T zasad Mojesz zrozumia ju tysice lat temu, a uczeni
w Torze stosowali przez wieki.
Co wicej, Mojesz pokaza te Bogu lepsz drog naprzód. Negocjacje
mog trwa tylko dopóty, dopóki jest nadzieja, e doprowadz do rezultatu
lepszego ni najlepsza alternatywa dla negocjowanego porozumienia (ang.
Best Alternative to a Negotiated Agreement, BATNA). W tym przypadku
dla Boga byo to zabicie Izraelitów, a Mojesz wykaza mu, e negocjowane
porozumienie przyniesie mu lepsze rezultaty. To bardzo ksztacce. Przystpujc do negocjacji, musisz by pewny, e masz do zaoferowania co
lepszego ni BATNA drugiej strony, poniewa w przeciwnym razie negocjacje nie odnios skutku.
Wskazówka biznesowa: Kluczem do wygranej w negocjacjach jest wiedza
— znajomo siebie, drugiej strony i wartoci porozumienia. Dziki wiedzy
moesz wykorzysta róne taktyki, takie jak zadawanie pyta , pokazanie drugiej
stronie, e jej postawa nie jest zgodna z jej wartociami i polityk, lub udowodni,
e w jej najlepszym interesie jest zblienie si do Twojego stanowiska. Pamitaj,
by przygotowujc si do negocjacji, pozna sytuacj drugiej strony, jej cele
i zaoenia, tak by mia argumenty wiadczce o tym, e kompromis jest
korzystny dla obydwu stron.
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Wskazówka yciowa: Postaraj si unika powierzchownych opinii na temat
innych, a zamiast tego postaraj si naprawd ich pozna i zrozumie ich
uczucia i potrzeby. Na paszczynie uczu wszyscy potrafimy si porozumie,
poniewa jestemy pod tym wzgldem do siebie podobni. Podstawowe ludzkie
potrzeby te s waciwie takie same. Wiedzc, co dzieje si we wntrzu drugiej
osoby, z wiksz atwoci moemy rozwizywa potencjalne konflikty.

Cerberus Capital: rozwi zanie problemów drugiej strony
Jedna z najwikszych wojen w historii ameryka skich korporacji miaa
miejsce w pierwszych miesicach 2007 roku i dotyczya Chrysler Corporation. Zwycizca, Cerberus Capital, odniós sukces dziki kreatywnej
strategii negocjacyjnej, która pozwolia na to, by wszystkie zaangaowane
strony osigny swoje cele. Byo to moliwe dziki zrozumieniu ich potrzeb.
Cerberus Capital zostao zaoone na pocztku lat 90. przez grup
weteranów z Wall Street, którzy nie tylko pragnli udziaów w firmach, lecz
chcieli przejmowa te, które miay kopoty, pomaga im z nich wyj,
a nastpnie zyska dziki ich rosncej wartoci. Stworzony przez nich
mechanizm oparty na funduszu private equity sta si bardzo popularny
po 2000 roku, gdy nastpi wielomiliardowy napyw kapitau.
Firmy oparte na funduszach private equity maj czsto reputacj rabusiów, którzy zwalniaj tysice ludzi, byle tylko uzyska zwrot ze swoich
inwestycji. Niektóre rzeczywicie dziaaj w ten sposób, jednak nie wszystkie. Cerberusowi na przykad udao si wyprowadzi na prost wiele firm
bez zwolnie masowych czy dugofalowych szkód.
Jednak to nie przeszkodzio twórcom firmy nazwa jej na cze trzygowego psa, który wedug greckiej mitologii strzeg bram piekie. Chcieli
wykorzysta ten przeraajcy stereotyp swojej brany w negocjacjach z przeciwnikami i zwizkami zawodowymi. Jak powiedzia jeden z przywódców
zwizkowych w Chryslerze w wywiadzie dla czasopisma „Portfolio”: „To
nie przypadek, e nie nazwali swojej firmy na cze jakiego uroczego,
puchatego szczeniaczka”.
Gdy zarzd DaimlerChrysler ogosi w lutym 2007 roku, e ich dzia
Chryslera jest na sprzeda, niewielu obserwatorów brany motoryzacyjnej
byo tym zaskoczonych. Daimler, spóka macierzysta Mercedesa, kupia
nkan kopotami ameryka sk firm motoryzacyjn za 37 miliardów
dolarów w 1997 roku. Na pocztku wszyscy sdzili, e bdzie to nowy
rodzaj wielkiej midzynarodowej spóki, która bdzie generowaa olbrzy-
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mie zyski na obydwu kontynentach. Zamiast tego by to zupenie nowy
typ midzynarodowej spóki przynoszcej straty. Mercedes wci osiga
due zyski ze wzgldu na to, e wpisywa si w nisz kosztownych samochodów dla wymagajcych klientów, jednak Chryslerowi powodzio si
coraz gorzej, sprzeda samochodów ciarowych spadaa, a dodatkowym
obcieniem dla firmy bya wypata 90 000 emerytur. Zobowizania firmy
z tytuu emerytur byy tak wysokie, e czsto okrelano j jako fundusz
emerytalny produkujcy samochody.
Na pocztku 2007 roku stao si jasne, e maria Chryslera i Daimlera
by bdem. Byo te jasne, e Chrysler bdzie tani, poniewa Daimler nie
pozostawia wtpliwoci, e chce si pozby swojej ameryka skiej ony
w kady moliwy sposób.
W marcu rozpoczy si targi. Kilka firm private equity, w tym Blackstone i Tracinda Corp., stanowica inwestycyjne rami multimiliardera
Kirka Kerkoriana, zoyo niskie oferty w okolicach 5 miliardów dolarów.
General Motors zdradzio, e równie zastanawia si nad zoeniem oferty.
I wtedy ofert zoy Cerberus. Na pozór jego oferta wydawaa si najwysz: 7,8 miliarda dolarów. Jednak wikszo tych pienidzy nie miaa
zosta wypacona Daimlerowi, lecz zainwestowana na powrót w Chryslera.
Jeli wzi pod uwag gotówk na rachunkach bankowych Chryslera
(ponad 4 miliardy dolarów), okazywao si, e Daimler miaby waciwie
zapaci Cerberusowi za uwolnienie si od Chryslera.
Jakim cudem zarzd Daimlera zgodzi si na tak korzystny dla Cerberusa ukad? Inne propozycje byy uzalenione od zaakceptowania nowego
kontraktu ze zwizkiem zawodowym United Auto Workers, który mia by
negocjowany jesieni tego roku. Gdyby kontrakt nie zosta zaakceptowany,
sprzeda zostaaby anulowana i Chrysler wróciby do Daimlera.
Wszyscy licytujcy zdawali sobie spraw z tego, e gdyby doszo do
strajku, dla Chryslera byby to miertelny cios. Tak wic kluczem do sprzeday byy negocjacje z UAW. Cerberus mia do zaoferowania co, czego
nie mieli inni: dobre ukady z UAW.
Przygotowujc si do zoenia oferty, zarzd Cerberusa (w skad którego wchodzili te byli czonkowie zarzdu Chryslera, zatrudnieni przez
Cerberusa, by mu doradzi) spotka si z przywódcami zwizku zawodowego i nawiza z nimi porozumienie. Mimo e nie doszo do ustale
pisemnych, wymienione zostay uwagi na temat tego, jak powinien wyglda nowy kontrakt z UAW. Gdy przyszed czas, by Daimler rozway róne
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oferty, przywódcy UAW poinformowali, e nie bd si sprzeciwia wykupowi firmy przez Cerberusa. Gównym celem Daimlera byo pozbycie si
Chryslera i uniknicie negatywnego wpywu spóki na jego dochody. Cerberus przed przystpieniem do zoenia oferty dokadnie pozna prawdziwe potrzeby Daimlera i zaoferowa ukad, który nie by zaleny od
nowego kontraktu ze zwizkiem zawodowym — dlatego to ich oferta
wygraa.
We wrzeniu 2007 roku Chrysler, bdcy wasnoci Cerberusa, rozpocz negocjacje z UAW i zacz naciska na ustpstwa. Zwizek zawodowy wprawdzie wezwa do strajku, jednak trwa on tylko jeden dzie
i udao si podpisa kontrakt na trzy lata, co zadziwio wielu obserwatorów
spodziewajcych si ostrej walki pomidzy finansistami z Wall Street
a silnym zwizkiem zawodowym.
Nie jest jeszcze jasne, czy Chryslerowi uda si pokona problemy, jednak wida, e nowy zarzd dokona przeomu, jeli chodzi o zmian morale
niegdysiejszego giganta na rynku motoryzacyjnym. Doszo do masowych
zwolnie , jednak wbrew obawom niektórych Cerberus nie wybebeszy
Chryslera i nie sprzeda go w czciach.
Cerberus zastosowa tu róne techniki negocjacyjne. Przede wszystkim
dobrze okreli najwaniejsze strony umowy: siebie, Daimlera i UAW.
Podobnie jak Abraham i Mojesz zastosowa nastpnie niekonfrontacyjne
i przystosowawcze techniki rozmów ze zwizkiem zawodowym — co byo
sprzeczne z jego reputacj. Podobnie jak Mojesz, negocjatorzy Cerberusa
upewnili si, e rozumiej prawdziwe potrzeby Daimlera, które sprowadzay si do cakowitego uwolnienia si od Chryslera. Dziki zaproszeniu
zwizków zawodowych do rozmów, Cerberus zdoa wynegocjowa niezwykle korzystne dla siebie warunki. Podobnie jak w przypadku targów
pomidzy Jakubem i Ezawem, by to ukad, w którym wszyscy wygrywali.
Daimler pozby si Chryslera wraz z jego gigantycznymi obcieniami
z tytuu emerytur, a Cerberus kupi producenta samochodów za bardzo
dobr cen.

Maksymalizacja sprzeday ___________________________________________________

107

WYKORZYSTANIE PYTA I BUDOWANIE
ZAUFANIA W NEGOCJACJACH
W technikach negocjacyjnych stosowanych przez Abrahama i Mojesza
mona zauway sposoby na budowanie porozumienia. Zwró uwag, e
obydwaj rozpoczynali negocjacje od pyta . aden nie zaczyna od oferty
lub od dania, a ich pytania uderzay prosto w to, czego Bóg pragn.
Abraham zapyta, czy Bóg zabije sprawiedliwych razem z wystpnymi,
przez to dotykajc problemu sprawiedliwoci. Mojesz zapyta, dlaczego
Bóg uczyni niewidziane wczeniej cuda w celu wyprowadzenia ydów
z Egiptu tylko po to, by pó niej ich zabi, wskazujc na problem z postrzeganiem wadzy. Abraham i Mojesz zadawali pene szacunku pytania, które
wymagay dobrych odpowiedzi.
To doskonaa strategia, by wykorzysta j w negocjacjach. Jak napisa
Harry Mills w ksice The Streetsmart Negotiator (Amacom, 2007): „Pytania to jedne z najpotniejszych narzdzi komunikacyjnych, z jakich moe
skorzysta negocjator”. Zadawanie pyta w negocjacjach ma dwie wielkie
zalety. Po pierwsze — pozwala na wygoszenie opinii, nie prowadzc do
konfrontacji i bez ryzyka okazania braku szacunku, po drugie — skania
drug stron do gbszego przemylenia swojego stanowiska. Jeli istnieje
dobra odpowied , druga strona ma szans lepiej wyjani swoj sytuacj.
I wreszcie — zadawanie pyta moe zapobiec moliwoci poczynienia niesusznych zaoe na temat motywów drugiej strony.
Co wicej, zarówno Abraham, jak i Mojesz zbudowali potny fundament zaufania w swojej relacji z Bogiem, który wiedzia, e s mu wierni
i zaley im przede wszystkim na tym, by postpi waciwie. Udowodnili,
e s wierni i godni zaufania, co pozwolio na stworzenie dobrej relacji.
Gdyby tak nie byo, w ogóle nie doszoby do adnych negocjacji.
To bardzo istotne we wszystkich negocjacjach, jednak zwaszcza tam,
gdzie chodzi o wielkie kwoty pienidzy. Bez zaufania pomidzy stronami
nie ma miejsca na zbudowanie relacji ani na dobicie targu. Budowanie
zaufania wymaga czasu i wyrasta albo z wielu spotka , albo z dobrej reputacji. Niezalenie od sytuacji stworzenie zaufania powinno by priorytetem
dla kadego, kto pragnie odnie sukces w negocjacjach. Jak pisze Harry
Mills: „Ludziom o zej reputacji nie wierzy si nawet wtedy, gdy mówi
prawd. Zawodowi negocjatorzy ze wzgldu na to zazdronie strzeg swojej reputacji uczciwoci”.
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Wskazówka biznesowa: Jeli kiedykolwiek bdziesz musia wyrazi pogld,
który nie spodoba si drugiej stronie, lepiej nie robi tego bezporednio. Istnieje
lepszy sposób: zadaj pytanie, które sprawi, e druga strona uwiadomi sobie
sama to, co chciae wyrazi. Czsto odpowiadajc na takie pytanie, lepiej
wyjani Ci swoje stanowisko albo zobaczy jego bdno, co skoni j do
zblienia si do Twojej opinii.
Wskazówka yciowa: Pamitaj, e zbudowanie zaufania w zwizkach
midzyludzkich wymaga czasu. Jednak bez niego aden zwizek nie jest
moliwy. Powi czas i starania, by zbudowa zaufanie, szacunek i przyja
z ludmi w Twoim yciu.

WERYFIKACJA WARUNKÓW POROZUMIENIA
Wedug bada cytowanych przez Roberta E. Gunthera, Stephena J. Hocha
i Howarda C. Kunreuthera w ksice pod tytuem Wharton on Making
Decisions (Wiley, 2001) 28% negocjatorów podczas negocjacji kamie na
temat wspólnych interesów. Zauwayli te, e 100% negocjatorów albo
zatajao problemy, albo — jeli zapytano ich o nie bezporednio — kamao
na ich temat podczas negocjacji. Zwraca to nasz uwag na problem, jak
wygra w negocjacjach, jeli druga strona nie jest godna zaufania. Biblijny
Jakub te stan przed takim dylematem. Poniewa ju opowiedzielimy t
histori w poprzednim rozdziale, teraz j jedynie krótko przypomnimy.
Jakub przyby do domu Labana i rozpocz prac. Przez miesic nie
otrzymywa adnej zapaty. Po miesicu Laban zaproponowa, e bdzie
mu paci, i rozpoczy si negocjacje na temat wynagrodzenia. Zwró
uwag, e Jakub ju wczeniej udowodni swoj warto i wykaza si
swoimi zdolnociami i talentami. Poniewa wykaza, e jest dobrym pracownikiem, mia silniejsz pozycj w negocjacjach. Jednak zakocha si
w modszej córce Labana, Racheli, i pragn j polubi. Zgodzi si pracowa przez 7 lat dla Labana w zamian za zgod na polubienie piknej
Racheli. Laban chtnie si zgodzi, mówic, e woli odda córk Jakubowi
ni innemu mczy nie.
Gdy mino siedem lat, ustalono dat lubu, jednak Laban oszuka
Jakuba. Zamiast da mu za on pikn Rachel, da mu starsz i mniej
urodziw Le. Gdy Jakub obudzi si rano, uwiadomi sobie, e zosta
wystrychnity na dudka i, jak nietrudno zrozumie, by wcieky.
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Jeli przypomnimy sobie wczeniejsz opowie o tym, jak Jakub kupi
przywilej pierworództwa od swojego brata Ezawa, odkryjemy, e — jak
mówi Pismo — Jakub wtedy kaza Ezawowi przysic dotrzyma obietnicy,
w ten sposób weryfikujc to, e naprawd kupi pierworództwo. Jednak
w przypadku umowy z Labanem Jakub nie zrobi tego, pozwalajc mu
usprawiedliwi swoje postpowanie przez przywoanie zasady, e nie mona
wyda modszej córki, nim starsza nie wyjdzie za m. Gdyby Jakub zweryfikowa umow z wujem, uniknby pó niejszego oszustwa. To wane.
Nigdy nie wychod z negocjacji, nie weryfikujc najpierw warunków
umowy. Najlepiej jest sporzdzi notatk lub umow wstpn, tak by
upewni si, e rzeczywicie obydwie strony zgadzaj si na wynegocjowane warunki. Róne osoby mog rónie je postrzega, dlatego tak wana
jest forma pisemna, pod któr obie strony powinny si podpisa.
Abraham, Jakub i Mojesz rozumieli, e wroga konfrontacja nie prowadzi do udanych negocjacji. Rozumieli te, e aby skutecznie negocjowa, naley zrozumie stanowisko drugiej strony, jak równie jej potrzeby
oraz silne i sabe strony. Tkwi w tym wielka warto. Tylko wtedy, gdy
naprawd wejrzymy w sytuacj drugiej strony, moemy osign prawdziwe porozumienie i moliwo gbszych rozmów. Bardzo czsto, gdy
strony nie chc wyj poza wasny punkt widzenia w negocjacjach, nie s
w stanie zrozumie drugiej strony. Dlatego potrzebna jest pomoc negocjatorów. Abraham i Mojesz wiedzieli, czego Bóg naprawd pragn i e to,
czego oni pragn jest podobne. Musieli tylko pokaza Bogu, w jaki sposób
ich pragnienia s styczne.
Jest to prawdziwe w przypadku wikszoci negocjacji, nawet tych,
które wydaj si bardzo trudne. Czsto jednak udaje si znale  wspólne
stanowisko. Zwykle powicamy zbyt wiele czasu na przygotowanie wasnych argumentów, a zbyt mao na zrozumienie sytuacji drugiej strony.
W rezultacie, gdy strony negocjacji spotykaj si, zajmuj miejsca w przeciwnych naronikach i trudno im znale  wspólny grunt. Aby zapewni
sobie pomylny koniec negocjacji, musimy unika konfrontacji i zrozumie
potrzeby drugiej strony.
Wskazówka biznesowa: Negocjacje mog by bardzo zoone. Bardzo czsto
proste sprawy mog prowadzi do zaamania si negocjacji lub zawarcia
porozumienia, które nie jest dla wszystkich korzystne. Pamitaj, by zawsze
zweryfikowa intencje drugiej strony. Przyjmowanie z góry zaoe moe
prowadzi do katastrofy. Weryfikuj, weryfikuj, weryfikuj.
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Wskazówka yciowa: Jeli nie zrozumiesz, e dziaania innych wynikaj
z wewntrznych potrzeb i uczu, które wszyscy dzielimy, bdziesz pozwala,
by ich zachowanie Ci ranio, a to z kolei moe prowadzi do urazów
i nienawici. Zrozum, co naprawd motywuje innych, a jeli zaley Ci
na ocaleniu zwizków, nie wycigaj nigdy przedwczesnych wniosków.

MEDYTACJA
Wcielenie idei z tego rozdziau w praktyk negocjacji biznesowych moe
nie by proste. Stare nawyki nieatwo wykorzeni i atwo mówi o zmianie
taktyki negocjacji, jednak trudno rzeczywicie to zrobi. Przed wanymi
negocjacjami powi przynajmniej 10 minut na przypomnienie sobie
informacji na temat drugiej strony oraz swojej strategii negocjacji, opartej
na informacjach z tego rozdziau i z innych róde. Gdy bdziesz zadowolony z tego, jak przedstawiasz swoj strategi, rozpocznij medytacj. Pomyl
o swojej strategii ogólnie. Nastpnie przemyl j jeszcze raz, tym razem
powicajc wicej czasu wszystkim szczegóom i zanurzajc si gbiej
w tych rozmylaniach. Rozmylaj o swojej strategii raz za razem. Pamitaj:
nie chodzi tu o zastanawianie si, jak zamierzasz negocjowa — t decyzj
ju podje. Teraz upewniasz si jedynie, e wybrane techniki naprawd
zapadn Ci w pami. Rozmylajc o swojej strategii negocjacji, rób to
tak dugo, a naprawd poczujesz z ni wi. Wybrane techniki powinny
niemal sta si Twoj drug natur, tak by by w stanie przywoa je
z atwoci i pewnoci siebie.

