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Ludzie się liczą

Wprowadzenie

Mimo ĝe jeszcze caïkiem niedawno spacerowaïem po czerwonym dywanie
przy okazji gali VH1 Big Awards w towarzystwie gwiazd American Idol takich
jak Clay Aiken i Ruben Studdard, czuïem siÚ tak nieszczÚĂliwy i niespeïniony, jak jeszcze nigdy w swoim ĝyciu. Po zakoñczeniu czteromiesiÚcznej przygody z reality show Paradise Hotel mieszkaïem w Los Angeles i mogïo siÚ
wydawaÊ, ĝe robiÚ wielkÈ karierÚ. Po trzydziestu jeden odcinkach letniego
przeboju sieci telewizyjnej pïacili mi 5000 – 10 000 dolarów za pokazanie siÚ
w centrach handlowych, klubach nocnych i znanych pubach. Zdawaïo siÚ, ĝe
wïaĂnie miaïem swoje piÚÊ minut. Bywaïem zatem czÚstym goĂciem honorowym na imprezach, w których uczestniczyli celebryci i gwiazdy takie jak
Paris Hilton, Jessica Alba i Kathy Griffin.
Cóĝ… Byïem znany i zarabiaïem sporo pieniÚdzy, ale to mnie wcale nie
cieszyïo. Miaïem wraĝenie pustki ĝyciowej, czuïem siÚ opuszczony i brakowaïo mi przyjacióï. Los Angeles nie jest miastem, w którym ïatwo poczuÊ
prawdziwÈ wiÚě z innymi luděmi, a ja z trudem radziïem sobie z samotnoĂciÈ
i depresjÈ. Okazuje siÚ, ĝe brak wiÚzi miÚdzyludzkich bardzo negatywnie
wpïywa na samopoczucie.
Ten samotny spacer po czerwonym dywanie staï siÚ chwilÈ przebudzenia
do nowego ĝycia. WïaĂnie wtedy podjÈïem decyzjÚ. WyjÈïem z kieszeni telefon
i zadzwoniïem do kobiety, której znajomoĂÊ znaczyïa dla mnie wiÚcej niĝ cokolwiek innego na Ăwiecie. Wybraïem numer Carrie i czekaïem na poïÈczenie.
Poznaïem Carrie dwa lata wczeĂniej w biurze Radio Disney w Bostonie. Byïa
nowÈ pracownicÈ dziaïu sprzedaĝy i siedziaïa przy biurku naprzeciwko. Cheïpiïem siÚ mianem najlepszego handlowca w hrabstwie… aĝ do czasu, gdy pojawiïa siÚ Carrie. Po trzech miesiÈcach musiaïem siÚ zadowoliÊ drugim miejscem.
Bïyskawicznie siÚ zaprzyjaěniliĂmy, mimo ĝe w pracy ostro ze sobÈ rywalizowaliĂmy. Po nastÚpnych trzech miesiÈcach zakochaïem siÚ w Carrie na zabój.
Byï tylko jeden maïy problem: Carrie byïa wówczas mÚĝatkÈ. Co robisz,
gdy znajdujesz swojÈ drugÈ poïówkÚ, ale okazuje siÚ, ĝe nie moĝesz z niÈ byÊ?
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Cóĝ… Carrie przeniosïa siÚ z mÚĝem do Nowego Jorku, aby skupiÊ siÚ na
swoim maïĝeñstwie, a ja zrobiïem to, co robi kaĝdy mÚĝczyzna, który dostaje
kosza: postanowiïem wziÈÊ udziaï w telewizyjnym reality show, aby znaleěÊ
innÈ bratniÈ duszÚ.
WïaĂnie tak, mowa o Paradise Hotel stacji Fox. Program byï nagrywany
w wartej 30 milionów dolarów luksusowej rezydencji w Acapulco w Meksyku,
w której zamieszkaïo osiemnaĂcioro atrakcyjnych singli. Ci mïodzi i piÚkni
„rezydenci” mieli ïÈczyÊ siÚ w pary albo liczyÊ siÚ z koniecznoĂciÈ „wymeldowania”. No i wĂród nich znalazïem siÚ ja.
Utrzymanie siÚ w programie byïo dla mnie nie lada wyzwaniem, poniewaĝ
bardzo róĝniïem siÚ od wiÚkszoĂci czïonków obsady — gïównie modelek i aktorów — i nie byïem zbyt lubiany przez uczestników gry. A mimo to jakimĂ cudem
udawaïo mi siÚ przetrwaÊ kolejne odcinki ceremonii nominacji i eliminacji,
a trzydzieĂci jeden tygodni póěniej wciÈĝ jeszcze nie opuĂciïem rezydencji.
PodÈĝaïem drogÈ na szczyt dziÚki umiejÚtnemu zmiÚkczaniu uczestników i budowaniu relacji zarówno z graczami (uczestnikami), jak i twórcami programu
(producentami). Przekonaïem do siebie nawet tych, którzy poczÈtkowo mnie
nienawidzili. Udaïo mi siÚ sprawiÊ, ĝe gïosowali za pozostawieniem mnie w show.
Jednak najwaĝniejsze byïo to, ĝe wpïynÈïem równieĝ na tych, którzy naprawdÚ decydowali o losach uczestników, czyli producentów, dziÚki czemu scenariusz jak najdïuĝej przewidywaï istnienie alternatywy — samotnego, „miïego
chïopaka” na wyspie peïnej przystojnych mÚĝczyzn i atrakcyjnych dziewczyn.
Tymczasem jednak mój sukces wcale nie sprawiï, ĝe czuïem siÚ mniej nieszczÚĂliwy. TÚskniïem za Carrie i zdawaïo mi siÚ, ĝe jestem pusty w Ărodku,
poĂwiÚcajÈc siÚ swojej pracy (lub wykonujÈc zadania, które pozwalaïy mi wïaĂciwie nie robiÊ nic) zarówno w czasie trwania show, jak i w kolejnych miesiÈcach juĝ po jego zakoñczeniu. Dlatego kiedy wybieraïem numer Carrie po
nocy spÚdzonej na czerwonym dywanie w Los Angeles, w skrytoĂci ducha liczyïem na odbudowanie relacji z jedynÈ osobÈ, o której wiedziaïem, ĝe „radziïa
sobie” z luděmi o wiele lepiej niĝ ja.
— A niech mnie… Dave! — usïyszaïem w sïuchawce kobiecy gïos. — To
dziwne uczucie rozmawiaÊ z tobÈ ot tak, jakby nigdy nic, po roku ciszy w eterze
i regularnym oglÈdaniu ciÚ w telewizji. Co porabiasz?
— Wypuszczam siÚ na miasto z gwiazdami American Idol — z trudem
przychodziïo mi zachowanie pozorów dumy w gïosie. — A co u ciebie?
— A ja… imprezujÚ w domu. WïaĂciwie to wïaĂnie toczy siÚ moja sprawa
rozwodowa…
— Tak mi przykro, Carrie… — odpowiedziaïem, podczas gdy na przemian
zaciskaïem piÚĂÊ i rozluěniaïem palce dïoni, w której akurat nie trzymaïem
sïuchawki telefonu. — DzwoniÚ do ciebie, bo za dwa tygodnie wybieram siÚ
do Nowego Jorku, ĝeby spotkaÊ siÚ ze swoim agentem — skïamaïem.
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Dwa tygodnie póěniej siedziaïem w samolocie zmierzajÈcym do Nowego Jorku.
MiesiÈc póěniej spotykaïem siÚ z Carrie regularnie, a po kolejnych dwóch
miesiÈcach przeprowadziïem siÚ dla niej do miasta, które nigdy nie Ăpi.
Ta rozmowa telefoniczna staïa siÚ granicÈ wyznaczajÈcÈ poczÈtek jedenastu niesamowicie szczÚĂliwych lat z Carrie u boku, bïogich lat, podczas których urodziïa siÚ trójka moich wspaniaïych dzieci, udanych lat dziÚki zaïoĝeniu dwóch firm przynoszÈcych spore zyski i napisaniu dwóch bestsellerów.
Chociaĝ przez ten czas przyszïo nam wspólnie walczyÊ z przeszkodami, radziÊ sobie z wyzwaniami i chwilami zwÈtpienia, mogÚ z rÚkÈ na sercu powiedzieÊ, ĝe jestem szczÚĂliwszy i bardziej zadowolony z ĝycia, niĝ mogïem sobie
wyobraziÊ w najĂmielszych marzeniach. Staïo siÚ to moĝliwe dziÚki miïoĂci
i otaczajÈcym mnie ludziom, z którymi w ciÈgu ponad dziesiÚciu lat zbudowaïem produktywne, satysfakcjonujÈce relacje. Ale nie tylko. W miÚdzyczasie bowiem poznaïem prawdziwÈ, bezcennÈ tajemnicÚ ĝycia, dowiedziaïem
siÚ czegoĂ o sobie i o ludziach w ogóle: Nie moĝna osiÈgnÈÊ szczÚĂcia ani
sukcesu, ĝyjÈc w próĝni. Wszystko sprowadza siÚ bowiem do stworzenia fundamentu zdrowych relacji z tymi, którzy CiÚ otaczajÈ.
W swojej pierwszej ksiÈĝce, zatytuïowanej Likeable Social Media, podzieliïem
siÚ z czytelnikami planem na sukces marketingowy w szybko zmieniajÈcym
siÚ Ăwiecie mediów spoïecznoĂciowych. W Likeable Business z kolei przedstawiïem pomysï na udany biznes bazujÈcy na mediach spoïecznoĂciowych. Teraz
nadszedï czas, aby siÚgnÈÊ dalej i odrzuciÊ ograniczenia. Czas zastanowiÊ siÚ,
czego potrzebujesz, aby zdobyÊ wszystko, czego pragniesz od ĝycia i w ramach
kariery zawodowej. Napisaïem tÚ ksiÈĝkÚ, aby udostÚpniÊ Ci gotowy plan na sukces.
Talent. SzczÚĂcie. CiÚĝka praca. Odwaga. Determinacja. WytrwaïoĂÊ.
MogÚ godzinami opowiadaÊ o cechach, o których mówiÈ ludzie pytani o to,
czego potrzeba do osiÈgniÚcia sukcesu. I chociaĝ sÈ one istotne, ostatecznie
wszystko i tak sprowadza siÚ do czynnika ludzkiego. Do tego, jak dobrze rozumiesz ludzi, jak siÚ z nimi komunikujesz i jak sprawiasz, ĝe robiÈ to, czego od
nich oczekujesz.
LiczÈ siÚ ludzie. Bardziej niĝ cokolwiek innego liczÈ siÚ wówczas, gdy marzysz o osiÈgniÚciu jakiegoĂ konkretnego celu w pracy zawodowej, karierze
i ĝyciu prywatnym, w relacjach miÚdzyludzkich z grubymi rybami i zwykïymi
szaraczkami. Bo to wïaĂnie oni decydujÈ, czy znajdziesz siÚ w Ălepej uliczce
zawodowej i w którymĂ momencie stwierdzisz, ĝe wiedziesz bezsensowne,
puste ĝycie — takie jak to, które wysysaïo caïÈ mojÈ energiÚ ĝyciowÈ w Los
Angeles — czy ĝyjesz peïniÈ ĝycia i zarzÈdzasz rozwijajÈcÈ siÚ dynamicznie
firmÈ, tak jak ja dzisiaj.

Oto jest sztuka relacji miÚdzyludzkich.
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Być może wydaje Ci się,
że na szczyt wdrapie się tylko
człowiek zdeterminowany,
gotowy stąpać po trupach
i celujący w autopromocji,
tymczasem w dzisiejszych
czasach największe sukcesy
odnoszą ludzie dysponujący
najlepszymi umiejętnościami
interpersonalnymi.
Tylko oni osiągają wszystko,
o czym marzą, w domu,
w pracy i w ogóle w życiu.
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W pierwszych dwóch ksiÈĝkach — Likeable Social Media i Likeable Business — pisaïem o tym, jak bycie „sympatycznym” (ang. likeable) i wszystko
to, co siÚ z tym wiÈĝe — od umiejÚtnoĂci sïuchania, opowiadania interesujÈcych
historii po pielÚgnowanie relacji bazujÈcych na autentyzmie i transparentnoĂci — ma kluczowe znaczenie dla powodzenia marketingu internetowego
(Likeable Social Media) i w biznesie (Likeable Business). Jednak ksztaïtowanie
dobrych relacji i bycie czïowiekiem lubianym sÈ istotne nie tylko w Ăwiecie
mediów spoïecznoĂciowych czy w biznesie, ale i prawdziwym Ăwiecie codziennych relacji miÚdzyludzkich. Znaczenie ma kaĝda interakcja, umiejÚtnoĂÊ
porozumienia siÚ z kaĝdym, kogo spotykamy na swojej drodze — od recepcjonistki w biurze Twojego klienta po osobÚ, z którÈ umawiasz siÚ na randkÚ,
od szefa w miejscu pracy po wpïywowÈ uĝytkowniczkÚ Twittera, dziÚki której
wzroĂnie sprzedaĝ Twojego produktu, od inwestora kapitaïu wysokiego ryzyka, który moĝe zapewniÊ finansowanie Twojego start-upu, po kumpla z czasów licealnych, z którym kontaktujesz siÚ tylko za poĂrednictwem Facebooka.

Oto jest sztuka relacji miÚdzyludzkich.

Niezaleĝnie, czy mówimy o Ăwiecie online, czy offline, o Twoim sukcesie
zdecyduje jakoĂÊ interakcji i relacji z luděmi, którzy CiÚ otaczajÈ, to, kim sÈ
i co gotowi sÈ dla Ciebie zrobiÊ. JeĂli te relacje bÚdÈ powierzchowne, a wiÚzi sïabe, stawienie czoïa kaĝdemu wyzwaniu bÚdzie przypominaÊ pracÚ Syzyfa,
który bezskutecznie próbowaï sam wtoczyÊ wielki gïaz na szczyt góry. JeĂli zaĂ
bÚdziesz pielÚgnowaÊ szczere, obustronnie korzystne relacje oparte na zaufaniu, szacunku i wspóïpracy, umieszczenie tego gïazu na górze wyda Ci siÚ ïatwiejsze dziÚki pomocnikom. Ta ksiÈĝka pomoĝe Ci zbudowaÊ takie relacje,
bowiem opisujÚ w niej jedenaĂcie podstawowych umiejÚtnoĂci, które pomogÈ
Ci wyciÈgnÈÊ najwiÚksze korzyĂci z kaĝdej sytuacji.

Oto jest sztuka relacji miÚdzyludzkich.

Wiele opisanych w tej ksiÈĝce narzÚdzi, sztuczek i zawartych tu wskazówek moĝe CiÚ zaskoczyÊ. Z pewnoĂciÈ usïyszysz podpowiedzi zupeïnie niezgodne z tym, co znajduje siÚ w popularnych przewodnikach, które mówiÈ
o tym, jak osiÈgnÈÊ sukces w biznesie. Jednak gdyby te tradycyjnie udzielane rady naprawdÚ siÚ sprawdzaïy, wówczas wszyscy wokóï byliby luděmi sukcesu, czyĝ
nie? Prawda jest taka, ĝe nawet jeĂli ta „mÈdroĂÊ ksiÈĝkowa” kiedyĂ siÚ sprawdzaïa, te czasy juĝ dawno minÚïy. ByÊ moĝe wydaje Ci siÚ, ĝe na szczyt wdrapie
siÚ tylko czïowiek zdeterminowany, gotowy stÈpaÊ po trupach i celujÈcy w autopromocji, tymczasem w dzisiejszych czasach najwiÚksze sukcesy odnoszÈ ludzie
dysponujÈcy najlepszymi umiejÚtnoĂciami interpersonalnymi. Tylko oni osiÈgajÈ wszystko, o czym marzÈ, w domu, w pracy i w ogóle w ĝyciu.
Oto jest sztuka relacji miÚdzyludzkich.
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W dzisiejszych czasach umiejÚtnoĂÊ budowania owocnych relacji miÚdzyludzkich jest waĝniejsza niĝ kiedykolwiek wczeĂniej, poniewaĝ to one sÈ kluczem do osiÈgniÚcia tego, czego pragniesz w ĝyciu zawodowym i prywatnym.
Wydaje nam siÚ, ĝe jesteĂmy „w staïym kontakcie” ze znajomymi za poĂrednictwem Facebooka, Twittera, LinkedIn i innych mediów spoïecznoĂciowych,
których uĝywamy do komunikacji. Co wiÚcej, w dzisiejszym Ăwiecie musimy
radziÊ sobie z tak wielkim poziomem haïasu, ĝe o wiele wiÚksze znaczenie ma
teraz dla nas osobista rekomendacja; stale skraca siÚ czas Ăwiadomej koncentracji, dlatego sïuchamy ludzi, którzy „nas znajÈ i rozumiejÈ” i którym moĝemy
zaufaÊ. W rezultacie kluczem do osiÈgniÚcia wpïywowej pozycji i uzyskania
tego, czego chcemy od ĝycia, jest zyskanie sobie miana czïowieka, którego
inni ludzie lubiÈ i darzÈ zaufaniem oraz szacunkiem.
W tej ksiÈĝce zajmiemy siÚ omówieniem jedenastu kluczowych umiejÚtnoĂci
interpersonalnych, które zmieniÈ Twoje ĝycie prywatne i zawodowe. W kaĝdym
rozdziale z opisem umiejÚtnoĂci znajdÈ siÚ historie zaczerpniÚte z mojego
ĝycia, a takĝe ĝycia ludzi sukcesu i celebrytów — na podstawie tych historii
podkreĂlÚ wagÚ moich wniosków. Zaczniemy od samooceny dostÚpnej w „Dodatku A” i innej, dostÚpnej online na stronie www.ArtofPeopleBook.com. Po
drodze opanujesz kluczowe umiejÚtnoĂci dziÚki piÚÊdziesiÚciu trzem krótkim
lekcjom i wiedzy, którÈ moĝna natychmiast zastosowaÊ w praktyce.
Wiele ksiÈĝek biznesowych jest przeïadowanych teoriÈ, która zniechÚca
do lektury, bowiem czytelnicy muszÈ siÚ zastanawiaÊ, jak wïaĂciwie zastosowaÊ w praktyce zawarte w nich rady. KsiÈĝka, którÈ trzymasz w dïoniach, nie
jest do nich podobna. Kaĝdy rozdziaï jest zakoñczony zestawem wskazówek,
którym nadaïem nazwÚ FAST KROKI (od ang. First Action Steps to Take —
Kroki Radykalnej Optymalizacji Komunikacji Interpersonalnej), czyli pierwszych,
dajÈcych siÚ szybko zastosowaÊ dziaïañ, jakie naleĝy podjÈÊ, aby wykorzystaÊ
moje wskazówki w praktyce. DziÚki temu na koniec kaĝdego rozdziaïu dostaniesz kilka podpowiedzi dotyczÈcych poprawy komunikacji miÚdzyludzkiej
w pracy i w domu.
Zanim zaczniemy, zachÚcam CiÚ do wykonania samooceny z „Dodatku A”.
Jest to moja autorska modyfikacja enneagramu: testu osobowoĂci stosowanego od wielu lat. DziÚki niemu pomogÚ Ci zrozumieÊ, co CiÚ motywuje i jak
inni mogÈ najlepiej siÚ z TobÈ komunikowaÊ. To siÚ w przyszïoĂci nie zmieni
niezaleĝnie od zmieniajÈcych siÚ czasów, ale powinieneĂ wykonaÊ ten test po
to, aby dowiedzieÊ siÚ, jak nawiÈzywaÊ trwaïÈ wiÚě z innymi luděmi, a takĝe
jak sprawiÊ, aby inni CiÚ lubili i szanowali.
JednÈ z najwyĝej cenionych przeze mnie podstawowych wartoĂci jest gotowoĂÊ do reagowania i wïaĂnie dlatego, mimo ĝe ksiÈĝka z zasady ma statycznÈ
formÚ kanaïu komunikacji jednokierunkowej, jeĂli po jej lekturze nasunÈ Ci
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formÚ kanaïu komunikacji jednokierunkowej, jeĂli po jej lekturze nasunÈ Ci
siÚ jakieĂ wnioski lub pojawiÈ siÚ jakieĂ pytania, proszÚ o kontakt. JeĂli chcesz
krzyczeÊ ze zïoĂci lub przyklasnÈÊ mi podekscytowany, poniewaĝ zdumiaïy CiÚ
moje wnioski lub po prostu chcesz przedïuĝyÊ swoje doĂwiadczenie z ksiÈĝkÈ
i nawiÈzaÊ dialog z autorem, nie wahaj siÚ. Najlepiej skontaktowaÊ siÚ ze mnÈ za
poĂrednictwem Twittera (@DaveKerpen) lub LinkedIn (DaveLinkedIn.com),
ale jeĂli wolisz starÈ szkoïÚ, moĝesz napisaÊ do mnie na adres: dave@likeable.com.
Niezaleĝnie od medium komunikacyjnego obiecujÚ, ĝe odpowiem tak szybko,
jak to tylko moĝliwe.
Oto jest sztuka relacji miÚdzyludzkich. Zaczynamy!
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