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Rozdziaï 4.

O Relacji
Kilka lat temu byïem uczestnikiem szkolenia marketingowego dla
kancelarii prawnych. Duĝa sala, lecz niezbyt wielu uczestników.
Na podium, a przed ekranem z prezentacjÈ, pewna nie doĂÊ znana
w naszej branĝy persona. W pewnym momencie mówi tak: „PamiÚtajcie pañstwo: klient musi wam ufaÊ. Musicie to zaufanie wzbudzaÊ. Musicie nawiÈzywaÊ z luděmi relacjÚ. Ta relacja to zaufanie”.
Trudno odmówiÊ tym sïowom prawdziwoĂci. Jednak… Bóg tkwi
w szczegóïach. I o tych szczegóïach bÚdzie w tym rozdziale bardzo
duĝo.
Jak wiesz, Chiñczycy majÈ w swojej tradycji tysiÈce najróĝniejszych
maksym. Jedna z nich mówi tak: „JeĂli planujesz na rok — uprawiaj
marchewkÚ. JeĂli planujesz na lat dwadzieĂcia — uprawiaj drzewa.
JeĂli planujesz na caïe ĝycie — uprawiaj ludzi”. Innymi sïowy: jeĂli chcesz do koñca swoich dni wieĂÊ ĝywot czïowieka szczÚĂliwego, naucz siÚ utrzymywaÊ dobre stosunki z luděmi. Nie ma
bowiem na tym Ăwiecie nic, co mógïbyĂ zrobiÊ samodzielnie, bez
pomocy innego czïowieka. Nawet to, ĝe mogïem stworzyÊ ten poradnik, nie jest wyïÈcznie mojÈ zasïugÈ (chociaĝ robiÚ to osobiĂcie), ale teĝ mojej ĝony, która na ten czas przejÚïa wiÚcej obowiÈzków domowych, moich pracowników, którzy w wiÚkszym stopniu
zaangaĝowali siÚ w sprawy firmy i wykonywali czÚĂÊ mojej pracy,
moich przyjacióï, którzy motywowali mnie do pisania, itd. DziÚki
nim wszystkim mogïem poĂwiÚciÊ czas na napisanie ksiÈĝki. DziÚki
nim mogÚ siÚ rozwijaÊ. Tak wiÚc pomoc innych ludzi jest obecna
zawsze i wszÚdzie, dlatego tak istotne jest to, aby Relacje umieÊ
budowaÊ i rzeczywiĂcie to robiÊ.
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Relacje i dobre stosunki majÈ oczywiĂcie znaczenie równieĝ
w Ăwiecie zawodowym. Wszelkie spotkania, koktajle, networkingi
i konferencje sÈ organizowane po to, aby ludzie mogli siÚ poznaÊ
nieco bliĝej. Wszyscy wiemy, ĝe kluczowe decyzje w Ăwiecie duĝych przedsiÚbiorstw, czy teĝ polityki, sÈ podejmowane na nieformalnych spotkaniach, za kulisami, a umowa czy gïosowanie
sïuĝÈ jedynie formalnemu potwierdzeniu konsensusu. Kiedy ludzie
znajÈ siÚ bliĝej, ïatwiej im podejmowaÊ decyzje, bo majÈ do siebie wiÚcej zaufania. Steve Jobs wyrzucaï do kosza kontrakty majÈce wiÚcej niĝ kilka stron. Leszek Czarnecki zakoñczyï sÈdowy
spór jednej ze swoich spóïek, spotykajÈc siÚ na kolacji z wïaĂcicielem firmy, z którÈ ten spór toczyï. A w web.lex wiÚkszoĂÊ stosunków z kancelariami opiera siÚ na wzajemnym zaufaniu, nie zaĂ
na warunkach ustalonych w formalnej umowie. Relacje w ĝyciu sÈ
kluczem do powodzenia. Brak Relacji jest kluczem do ciÈgïych
poraĝek. Dlatego o Relacjach powinno siÚ mówiÊ i powinno siÚ
je rozumieÊ, aby potem umieÊ je budowaÊ.
Temat Relacji ma oczywiĂcie znaczenie takĝe w kancelarii prawnej.
A byÊ moĝe jest to znaczenie szczególne. Dlaczego? Odpowiedě
jest prosta: klient kancelarii prawnej to ktoĂ, kto potrzebuje pomocy. Bez wzglÚdu na to, czy jego problem dotyczy sporzÈdzenia umowy spóïki czy ustalenia wyĝszych alimentów, to zawsze
jest to ta sama kategoria emocjonalna: zaufanie i poczucie bezpieczeñstwa. Twój klient zwróci siÚ do Ciebie o pomoc, jeĂli bÚdzie
w stanie Ci zaufaÊ. JeĂli tej Relacji nie bÚdzie, wówczas na pewno
do Ciebie nie przyjdzie, gdyĝ brak Relacji to brak poczucia bezpieczeñstwa — o czym za moment.
Dokïadnie tak samo jest w prawniczym Ăwiecie wirtualnym. Blog
w kancelarii sïuĝy temu, by budowaÊ RelacjÚ z czytelnikami —
luděmi, którzy wïaĂnie majÈ okreĂlony problem i poszukujÈ pomocy. Edukowanie, pokazywanie swojej wiedzy i doĂwiadczenia
za pomocÈ bloga nie wystarczy do tego, aby cieszyï siÚ on powodzeniem wĂród czytelników. Trzeba jeszcze umieÊ budowaÊ
w ten sposób RelacjÚ. I blog jest narzÚdziem, które do tego celu
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— w przeciwieñstwie do strony internetowej — idealnie siÚ nadaje.
Od Relacji wszystko siÚ zaczyna i w mojej opinii doczekaliĂmy wyjÈtkowych czasów jako branĝa prawnicza, gdyĝ w sposób relatywnie
tani moĝemy, oszczÚdzajÈc czas, RelacjÚ tÚ nawiÈzywaÊ z potencjalnie nieograniczonÈ liczbÈ ludzi. Wystarczy to wykorzystaÊ.

1. O emocjach
„Co mi pan tu bÚdzie gadaï o jakichĂ emocjach” — usïyszaïem kiedyĂ w jednej z kancelarii. WiÚkszoĂÊ osób uwaĝa, ĝe podejmuje
decyzje w sposób racjonalny, ĝe kupuje auta, telewizory i inne
rzeczy, skrupulatnie analizujÈc warunki techniczne, warunki zakupu czy warunki gwarancji. Tak samo myĂlÈ prawnicy o powodach
wybierania ich kancelarii przez klientów. Nic bardziej mylnego.
Wszyscy podejmujemy decyzje w stu procentach pod wpïywem
emocji. I nie ma tu znaczenia, czy chodzi o branĝÚ B2C, B2B czy
H2H. Dlaczego?
Wszelkie decyzje, zakupowe czy inne, podejmujesz po dïuĝej lub
krótszej analizie. Porównujesz szczegóïy, warunki, dane, okolicznoĂci i inne obiektywne elementy, aby byÊ pewnym, ĝe dokonujesz wïaĂciwego wyboru. Owa pewnoĂÊ wyboru to inaczej zaufanie do sprzedawcy i produktu, ĝe speïni Twoje oczekiwania, czy
zaufanie do usïugodawcy, ĝe speïni Twoje oczekiwania co do jakoĂci usïugi. Zaufanie. A czymĝe jest zaufanie, jak nie emocjÈ?
To jest emocja w czystej postaci. Podobnie klienci kancelarii
prawnej przychodzÈ do niej w potrzebie, majÈc zaufanie, ĝe ta im
pomoĝe rozwiÈzaÊ ich problemy. Moĝemy racjonalizowaÊ swoje
decyzje, udowadniaÊ sobie i otoczeniu, ĝe postÈpiliĂmy sïusznie,
bo o tym ĂwiadczÈ obiektywne okolicznoĂci, ale koniec koñców
musimy mieÊ zaufanie do produktu (sprzedawcy/wytwórcy), aby
go kupiÊ, czy usïugi (usïugodawcy), aby z niej skorzystaÊ.
Jest to o tyle istotne, ĝe zaufanie wiÈĝe siÚ ĂciĂle z poczuciem bezpieczeñstwa. Obie te emocje sÈ wywoïywane przez ten sam hormon
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— oksytocynÚ. Dlatego wïaĂnie nie ma zaufania bez poczucia
bezpieczeñstwa i poczucia bezpieczeñstwa bez zaufania. A przecieĝ,
jeĂli pamiÚtasz piramidÚ potrzeb Maslowa, bezpieczeñstwo jest
jednÈ z podstawowych potrzeb czïowieka, a dÈĝenie do jej zaspokojenia stanowi bodziec bardzo mocno motywujÈcy do dziaïania. Zaufanie jest zatem silnÈ, pierwotnÈ emocjÈ i warto mieÊ
nad niÈ kontrolÚ, warto jÈ rozumieÊ i wiedzieÊ, jak powstaje, aby
nastÚpnie umieÊ jÈ ksztaïtowaÊ w ĂwiadomoĂci klientów. Takĝe
klientów kancelarii prawnej czy czytelników bloga prawniczego.
Moĝesz siÚ dÈsaÊ, kiedy czytasz o emocjach, ale musisz zdaÊ sobie sprawÚ z tego, ĝe na co dzieñ takĝe chcesz wpïywaÊ na emocje
Twoich klientów, tylko ĝe tego tak nie nazywasz. Stosowny ubiór,
wyglÈd kancelarii, zapach w biurze, smak podanej kawy, wizytówki i wszystkie inne dziaïania powinny byÊ przecieĝ profesjonalne. Profesjonalne, czyli… budzÈce zaufanie.
Emocje poza tym sÈ niezwykle silne. SÈ z nami dlatego, ĝe natura
wyposaĝyïa nas w ten mechanizm, byĂmy mogli przetrwaÊ. ByĂmy
nie musieli myĂleÊ, analizowaÊ, dywagowaÊ itd. To emocje spowodowaïy, ĝe zaczÚliĂmy siÚ rozmnaĝaÊ i ïÈczyÊ w plemiona. I zawsze miaïy wpïyw na podejmowane przez nas decyzje. SÈ z nami
od zawsze. Emocje, naturalnie, powstajÈ nagle i sÈ trwaïe. Zrodzone w uïamku sekundy zaufanie do kancelarii bÚdzie z klientem
do koñca ĝycia, chyba ĝe zostanie skutecznie nadwyrÚĝone.
Tak wiÚc zaufanie, które budujemy na blogu prawniczym, to emocje.
Relacja z czytelnikiem bloga to emocje. Aby prowadziÊ blog z sukcesem, musisz nauczyÊ siÚ na te emocje wpïywaÊ i je ksztaïtowaÊ.
Musisz nauczyÊ siÚ je potÚgowaÊ.

2. O zaufaniu do kancelarii prawnej
Wiesz juĝ, ĝe Relacja to przede wszystkim zaufanie. Twój klient
przyjdzie do Ciebie tylko wtedy, kiedy bÚdzie miaï do Ciebie
zaufanie, kiedy bÚdzie wiedziaï, ĝe jesteĂ osobÈ kompetentnÈ, ĝe
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