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Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy — niechże pan się na nas
oprze, tylko z nami będzie dobrze! Zajrzyj tutaj mój kliencie, królewskie czeka
przyjęcie. Dziœ promocja, jutro rabat, odmienimy cały Twój œwiat.
Raz mniej, a raz bardziej zgrabne oferty sprzedaży mamią Cię każdego dnia, od rana
do wieczora, wdzierając się za pomocą wszystkich zmysłów do podœwiadomoœci.
Jednak ani częstochowskie rymy, ani zagadkowe czerwone łapy, ani półnagie modelki
nie zdołają niczego sprzedać, jeœli zabraknie podstawowego składnika — mistrzowsko
wykorzystanej perswazji.
Dobry sprzedawca jest jak biblijny wąż. Wyœmienicie zna mechanizmy kierujące
ludzkim zachowaniem, nasze słaboœci i popędy. Jest odporny psychicznie i mocno
zdeterminowany, by osiągnąć cel. Dzięki tajemniczym, niesamowicie skutecznym
i rozbrajająco prostym technikom wykorzystuje ukryty wymiar komunikacji. I tylko
od niego zależy, co z tą możliwoœcią zrobi. Chciałbyœ być na jego miejscu?
Skuteczna inżynieria perswazji:
• Proces sprzedaży — od powitania do zamknięcia.
• Narzędzia manipulacji — słowa i gesty.
• Oferowanie korzyœci i triki myœlowe.
• Elementy sukcesu w negocjacjach.
• Mapa myœli — znajdowanie nowych œcieżek na utartych szlakach.
• Metody programowania własnych zachowań.
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WPROWADZENIE
Kilka lat temu, w poniedziaek, tu po przebudzeniu stwierdziem, e dobrze byoby sprawi sobie nowy samochód.
Ubraem si wic i wyszedem na miasto.
Po jakim czasie doszedem spacerkiem do najbliszego
dealera samochodowego, u którego pierwsze 10 minut zeszo
mi na czekaniu. Sprzedawca nie wyglda na szczególnie zajtego. Rozmawia przez telefon, odchylajc si do tyu w fotelu, z nogami zarzuconymi na biurko, papierosem w doni
i filiank kawy. mia si i artowa, wic nie wygldao to
na rozmow z klientem. W kocu udao mi si zwróci na
siebie jego uwag. Rzuciem w jego kierunku spojrzenie mówice: „Czy zamierzasz tu wreszcie przyj i mi pomóc?”,
na które on odpowiedzia gestem nakazujcym mi czeka .
Wyszedem z salonu i pojechaem do drugiego, w którym
sprzedawano auta tej samej marki. Podszedem do sprzedawcy i zapytaem: „Czy chciaby pan dzi sprzeda jaki
samochód?”. „Jasne” — odpowiedzia. Opisaem mu moje
wymarzone auto i powiedziaem: „Wanie o to mi chodzi.
Interesuje mnie dokadnie taki samochód. Macie taki na parkingu. Widziaem, zanim wszedem. Oto, co musi mi pan
powiedzie . Musz zna najnisz cen — nie zamierzam
si targowa . Chc dosta najnisz cen i kluczyki do samochodu, poniewa mam zamiar wybra si na jazd próbn”. A on na to: „Có, to wcale nie jest samochód, którego
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pan szuka. To nie pan”. Oczywicie, zerknem na samochód
i zgodziem si w duchu, e „to nie ja”, bo samochód by
tam, a ja tu. Po krótkiej przerwie powiedziaem: „Wanie takiego samochodu pragn”. Na co on: „Wcale nie”, a ja: „Ale
tak!”, po czym on znów: „Ale nie”, a ja: „Wanie, e tak!”,
a on: „Nie sucha mnie pan”. Przyznaem mu racj i wyszedem z salonu.
Poszedem do nastpnego, ju trzeciego tego dnia, zapyta o taki sam samochód. Czuem si naprawd zmotywowany do tego, eby go kupi . Do szybko, bo po okoo
5 minutach, zaj si mn sprzedawca. Zapytaem: „Chce pan
dzi sprzeda jaki samochód?”, a on na to: „Jasne”. Mówi
wic: „Oto jak moe pan tego dokona : kluczyki do samochodu, najlepsza cena i bez wygupów. Rozgldaem si ju
po salonach. Chc to konkretne auto, wiem, e macie je na
parkingu, i wszystko mi w nim odpowiada, wcznie z kolorem”. Sprzedawca na to: „Najpierw musz panu powiedzie
o dostpnych opcjach”. Odparem: „Nie interesuj mnie adne opcje, chc to konkretne auto. Od miesicy chodz po
sklepach i podjem ju decyzj. Teraz chc po prostu sfinalizowa transakcj”. On na to: „Nie mog sprzeda panu
samochodu, dopóki nie zapoznam pana z opcjonalnym wyposaeniem”. Powiedziaem, e nie jestem zainteresowany
opcjami, poniewa nie przewidziaem ich zakupu w moim
budecie. Sprzedawca odpar: „Firma daa mi jasne instrukcje. Nie mog sprzeda panu samochodu, dopóki nie porozmawiam z panem o opcjach”. Powiedziaem: „Ma pan racj.
Nie moe mi pan sprzeda samochodu”. I wyszedem.
Pojechaem do czwartego dealera. Podejrzewam, e potrafisz ju sobie wyobrazi , jak si czuem jako klient. Sprzedawca od razu mnie zauway i zacz mi si przyglda . Bya
czwarta po poudniu. Wszedem do rodka. Facet wci
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ogarnia moj posta spojrzeniem pod tytuem „dzi ju prawie mi si udao”. Zapytaem: „Czy chce pan sprzeda dzi
samochód?”. Odrzek: „Widz, e mia pan ciki dzie”. Na
co ja: „Tak, miaem. Jest pan ostatnim sprzedawc, z jakim
zamierzam rozmawia . Jeeli pan nie bdzie w stanie sprzeda mi samochodu, którego pragn (a zamierzam to panu
bardzo uatwi ), to po prostu zrezygnuj i kupi gdzie indziej
jaki inny model”. Spojrza na mnie i spyta: „Co musz
zrobi ?”. Powiedziaem: „Niech mi pan da najlepsz cen
i kluczyki do samochodu. Nie bdziemy si targowa ani
przekomarza . Prosz po prostu da mi najlepsz cen, jak
pan moe. Nie bd chodzi z panem w tej sprawie do kierownika, a od kierownika do menedera itd. To pan pójdzie
i wróci tu z najlepsz cen! Cen katalogow ju znam. Wiem
te, za ile kupilicie go w hurcie. Mam te wszystkie informacje. Dlatego prosz po prostu poda mi najlepsz cen, jak
moe pan zaoferowa . Jeeli pokryje si ona z moimi oczekiwaniami, a auto bdzie si prowadzio tak, jak bym sobie tego
yczy, kupi je. OD R KI”.
Ten go by wietny! Po prostu odwróci si i powiedzia:
„Tu s kluczyki. Niech pan wemie samochód. Beze mnie,
ja poczekam. Jeli pan chce, moe pan przejecha si nim na
autostrad. Jeeli bdzie pan mia za mao benzyny, prosz
zatankowa i przywie mi rachunek. Gdy pan wróci, bd
ju na pana czeka z najlepsz cen w caym stanie”. Idc do
samochodu, rzuciem jeszcze: „I prosz pamita o papierach. Moe pan je ju naszykowa ”. I to wanie w tym salonie kupiem auto.

ROZDZIA 1.

NA POCZTEK
Jednym z najlepszych sposobów na okrelenie, jak naley stosowa inynieri przekonywania, jest zaobserwowanie swoich wasnych reakcji, gdy wystpuje si w roli klienta. Innymi sowy, zgodnie z czsto powtarzan rad, naley si
postawi na miejscu klienta. Problem w tym, e nie kady
chce si wczuwa w kogo innego, w zwizku z czym strategia ta nie jest tak wspaniaa, jak gosi teoria. Mimo to, gdy
bdziesz co kupowa, spróbuj zaobserwowa procesy, jakie
maj miejsce, i zacznij wbudowywa nowe elementy do swojego sprawdzonego modelu sprzeday, rozszerzajc go o opcje
i punkty wyboru, których moesz potrzebowa w celu zmiany kierunku realizowanego procesu. Nazywamy to czci
procesu twórczej zmiany.
Opracowano ju par dobrych strategii, które maj jednak
pewn wad: nie zawieraj ptli, a ludzie ucz si przez
cae ycie. To, e dana strategia sprawdza si dzisiaj, wcale
nie oznacza, e bdzie si sprawdzaa jutro albo za rok, kiedy przeksztaceniu ulegn pewne zmienne w rodowisku.
Znam firmy, które otary si o porak lub jej dowiadczyy
wanie ze wzgldu na sw niezdolno do reagowania na
zmiany rodowiska. Informacje zwrotne s „niadaniem mistrzów”.
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Dosownie dzisiaj zadzwoni do nas potencjalny klient,
który chcia, ebymy do niego przyjechali i nauczyli jego
sprzedawców naszych metod sprzeday. Pytamy wic go:
„Czego chc lub potrzebuj wasi klienci? Co kupuj?”. A on
na to: „Co za rónica? Nie obchodzi nas, czego chce klient.
Interesuje nas wyposaenie naszych sprzedawców w umiejtnoci, dziki którym bd potrafili sprzeda wicej towaru,
który aktualnie mamy”. Na to my: „OK, moemy to zrobi .
Ale prosz nam powiedzie , czego tak naprawd chc od was
wasi klienci? Co od was kupuj? Wasz produkt? A moe
usug? Co stanowi dla nich warto ?”. Odpowied: „Nie interesuje nas to. Chcemy nauczy nasz personel nakaniania
ludzi do kupowania u nas”. Firma ta w ogóle nie przejmowaa si tym, czy klienci maj pienidze. Ale chciaa, ebymy nauczyli j, jak je od nich wyciga . Dlatego nadal pozostaa jedynie w krgu naszych potencjalnych klientów. Firm
o takim podejciu nie ucz technik sprzeday, poniewa
s one bardzo skuteczne i mona za ich pomoc wywiera
wpyw na ludzi. Pewnie mylisz sobie teraz, e pienidz nie
mierdzi, ale wierz mi, mamy tyle okazji do zrobienia interesów, e w wikszoci przypadków moemy sobie pozwoli
na selekcjonowanie klientów. Zaley nam na ich satysfakcji,
a nie na wyrzutach sumienia u kupujcych. Jedn z najwaniejszych umiejtnoci jest dostrzeganie rónicy midzy
tymi dwiema sprawami, poniewa firma musi potrafi oceni swoj biec sytuacj i motywy swojego postpowania,
eby wiedziaa, jaki kolejny ruch ma wykona . To tak jak
z jazd z San Francisco do Bostonu. Skd bdziesz wiedzia,
kiedy i w któr stron skrci , jeeli nie bdziesz zwraca
uwagi na to, gdzie si znajdujesz, co jest przed Tob i co si
dzieje wokó Ciebie?
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Gdy co sprzedajesz, robimy podstawowe zaoenie, e
jest to produkt lub usuga wysokiej jakoci i e osobicie za
to rczysz. Obowizuje tu ogólna zasada — jeeli w co wierzysz, to uda Ci si to sprzeda . Nie ma dla nas przy tym
znaczenia, czy jest to pomys, produkt, usuga, czy co jeszcze innego. Po prostu w drugiej kolejnoci przygldamy si
temu, czy mocno w to wierzysz.
W tej ksice omówimy wybrane podstawowe techniki
oraz niektóre zaawansowane umiejtnoci wykorzystywane
przez najlepszych sprzedawców, których pracy moglimy si
przyglda . Niektóre proste umiejtnoci wci okazuj si
najlepsze, poniewa stanowi fundament pod wszelkie podane osignicia. Tak wic nie obruszaj si na to, e przeplatamy wspóczesne techniki sprzeday technikami klasycznymi. Robimy tak dlatego, e nadal uwaamy je za najbardziej
przydatne.
Sposób, w jaki badalimy wywieranie wpywu na kupujcych, pozwala nam zaprezentowa wiele przykadów. W niektórych miejscach bdziemy namawiali Ci do wykonywania kilku czynnoci jednoczenie. Wiemy, e jest to trudne,
ale uwaamy, e w ten sposób bdziesz móg uzyska najlepsze rezultaty.
Kolejne zagadnienie, którym bdziemy si zajmowa , to
spostrzeenie, e kad sprzeda da si sprowadzi do zaledwie dwuetapowego procesu. Na omówienie tego zagadnienia powicimy sporo miejsca, poniewa bdziemy chcieli
omówi cay proces od koca do pocztku. Generalnie chodzi o to, eby ustali , kiedy naprawd chcesz co sprzeda .
Mam dobrego partnera w interesach, który zatrudnia okoo
15 handlowców. Kiedy spotkalimy si wszyscy wieczorem
po zakoczeniu szkolenia. Zauwayem, e wiele z tych osób
podjechao na parking najnowszymi modelami drogich aut.
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Powiedziaem wtedy koledze: „No, no, widz, e naprawd
niele pacisz swoim ludziom. Chyba e oni po prostu wyprzedaj ostatnie koszule, eby kupi sobie takie samochody”. Na to Bob odpar: „A tak dobrze im nie pac, przynajmniej jeli chodzi o wymiar finansowy. Niektórzy z nich
naprawd ciko pracuj, ale nie sta ich na takie auta. Mimo to za kadym razem, gdy który z nich sobie takie kupi,
umiecham si pod nosem, poniewa wiem, e bdzie musia zarobi na utrzymanie, a to da mu najwiksz moliw
motywacj. Lubi, gdy moi sprzedawcy do pewnego stopnia
odczuwaj gód. Nic tak mocno nie zagrzewa ich do pracy”.
Tak wic wedug niego jego pracownicy s silnie zmotywowani wewntrznie. Za kadym razem, gdy który z nich zaczyna troch zwalnia tempo, Bob podpytuje go, jak sprawuje si nowe auto.
Tak wic trik sprowadza si tu do rozbudzenia pragnienia zrobienia kosztownych zakupów i pokazania produktu.
Wpadem na to, gdy pracowaem z klientami. Kiedy zajmowaem si bowiem modelowaniem w dziedzinie psychoterapii (dopóki si nie otrzsnem i nie zapytaem samego siebie, co ja wyprawiam).
Modelowaem terapeutów, a terapeuci, zwaszcza dobrzy,
s cakiem dobrymi sprzedawcami. Na przykad Milton Erickson, który by wietnym hipnotyzerem. Waciwie to w dziedzinie sprzeday ma on swój odpowiednik w postaci Bena
Feldmana. Ci dwaj panowie mówili w bardzo podobny sposób i stosowali tak sam intonacj. Bardzo mnie to zaskoczyo, poniewa gdy po raz pierwszy spotkaem Miltona,
pomylaem sobie, e jest to najbardziej dziwaczna istota na
tej planecie. By on jednak niesamowity. Potrafi skoni ludzi do zrobienia niemal wszystkiego. Na przykad wysya
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ich na pustyni, eby szukali drzew boojum. Pytalimy go:
„Milton, dlaczego im to robisz?”. Odpowiada tylko: „ eby
si przekona , czy potrafi. Tak, eby si przekona …”.
Zdziwio mnie po pierwsze to, e Milton by starym maniakiem, który potrafi po prostu siedzie i zapada w gboki trans. A po drugie to, e gdy spotkaem Bena Feldmana,
okazao si, e maj oni identyczn tonacj. Jedyna rónica
midzy nimi polegaa na tym, e Ben nosi ze sob ksik
oboon w plastikow foli. Pod foli znajdoway si luno
poukadane pienidze, które „wyfruway” z ksiki po jej
otworzeniu. To by jego trik numer jeden — zdoby uwag.
Po takim pokazie Ben przewraca kartk i oczom widza ukazywao si due zdjcie Ernesta Hemingwaya. Feldman spoglda wtedy na klienta i mówi: „Ernest Hemingway nie
yje!”. Do bezporednie, prawda? Klient spuszcza wtedy
wzrok, a Ben kontynuowa: „A gdy Ernest Hemingway umar
(w tym momencie Ben przewraca kartk), pozostawi swoj
rodzin bez rodków do ycia, bez niczego, na bruku, bez
adnych perspektyw. Ty te masz rodzin i te moesz
umrze ”. Klient wydawa w tym momencie westchnienie,
a Feldman kotwiczy t reakcj.
Tak wic chodzi mi o to, eby si zastanowi, co waciwie sprzedajesz. Syszaem ju midzy innymi takie odpowiedzi: „Zarzdzanie karier kobiet”, „Sprzedajemy spokój
sumienia”, „adne meble. Meble biurowe”, „Wsparcie dla
menederów w okresie zmian”, „Leki medycyny alternatywnej”, „Ubezpieczenia biznesowe”, „Nowe domy”, „Poparcie”,
„Posady. Sprzedaj ludzi” (sdziem, e to nielegalne), „Rozwizania graficzne”, „Usugi finansowe”. Oczywicie, bya te
bardzo popularna odpowied: „Siebie” (co równie jest nielegalne w wikszoci stanów USA).
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Mógbym tak wymienia jeszcze dugo, ale odómy t
list na bok. Zapamitaj, e jeli nie wiesz, co tak naprawd
sprzedajesz, marnujesz swój czas.
Wemy taki przykad. Prowadzilimy seminaria szkoleniowe z zakresu sprzeday dla jednej z wikszych firm sprzedajcych nowe domki jednorodzinne. Pomimo „recesji”, jaka
miaa miejsce w cigu ostatnich kilku lat, w cigu jednego
roku udao im si zebra mnóstwo zamówie. To dlatego,
e firma rozumiaa, e tak naprawd wcale nie sprzedaje domów, tylko odczucia. Sprzedaje komfort. Sprzedaje warto .
Sprzedaje bezpieczestwo. Sprzedaje wygod. Sprzedaje spokojn gow. Czasami sprzedaje te styl ycia. Sprzedaje te
wszystko inne... poza domami. Tamtego roku firma ta sprzedaa jeszcze wicej domów, poniewa rozumiaa, e sprzedaje tylko odczucia. Powinnimy wic zastanowi si, jak dosta si do tych uczu . Jak pomóc klientowi poczu , e chce
tego, co mamy mu do zaoferowania.
Zaraz si tym zajmiemy, ale na razie skupmy si jeszcze
na tym, czy wierzysz w to, co sprzedajesz. Czy wierzysz
w swój produkt lub usug?
Kto kiedy zapyta mnie: „Czy techniki NLP nie su
manipulowaniu ludmi?”. „Oczywicie, e tak” — odpowiedziaem. — „Ale jeli zamierzasz zmusi kogo do zrobienia
czego, lepiej uyj modelu z pistoletem, jest zdecydowanie
skuteczniejszy”. Chodzi o to, e technik przekonywania nie
wykorzystuje si w celu zmanipulowania klienta. Pomagaj
one jedynie otworzy kanay i sprawi , aby naturalne procesy odbiorcy zaczy dziaa na nasz korzy . Kady, kto
sprzedaje co, w co sam nie wierzy, szkodzi sam sobie.
W pewnym momencie sprzeda przestanie mu i . Przez jaki czas moe si czu bardzo sprytny, ale potem zacznie si
modli do wulkanów lub innych potg przyrody, eby tylko
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powróci do dawnego poziomu sprzeday. Wiesz, e tak bywa. Dlatego cay trik polega na tym, eby znale co, w co
wierzysz. Uwaam, e powiniene dysponowa cho podstawow wiedz na temat sprzedawanego produktu, a tym
samym wiedzie , co robisz. Bardzo bym chcia, eby ta zasada bya stosowana powszechnie, zwaszcza w sklepach z elektronik uytkow. Byoby mio, gdyby sprzedawca komputerów wiedzia, jak one dziaaj i do czego su. Gdyby kto
móg mi zaprezentowa dany produkt w sklepie, zamiast odsya mnie na infolini producenta, na której trzeba dugo
czeka na poczenie, w dodatku czsto tylko po to, eby
przekona si, e konsultant nie mówi po angielsku.
Modelowaem umiejtnoci sprzedawców, których wspóczynnik finalizacji transakcji wynosi nie mniej ni 97 (!).
Wcale nie byem pewien, czy chc realizowa ten projekt.
Musiaem to sobie dobrze przemyle i upewni si, e jestem
na to gotowy. Ludzie ci byli wietni w jednym. Wiedzieli, e
trzeba uodporni klienta na ewentualne wyrzuty sumienia
po zakupie. Trzeba te sta si kim, kto nigdy nie musi zmaga si z zastrzeeniami klientów.
Przeanalizowalimy wiele kursów skutecznej sprzeday.
Oczywicie, s wród nich takie, które oparto na wiedzy psychologicznej. Jeeli zamierzasz je stosowa , moesz równie
dobrze od razu zmniejszy sprzeda o poow. To zabawne,
e firmy zatrudniaj kogo takiego jak my, ebymy powiedzieli im, jak mog zwikszy zyski, a nastpnie powicaj
mnóstwo czasu na przekonywanie nas, e ich dotychczasowe
metody s wietne, tyle e nie do koca satysfakcjonujce.
Przyznasz, e jest to mao spójne.
Najczciej jest tak, e na wikszoci kursów sprzeday,
prowadzenia negocjacji i generalnie stosowania wszelkich
postaci tego, co ja nazywam „Inynieri przekonywania™”,
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uczy si odprawiania zamknitych, cile okrelonych rytuaów. Przedstawia si jedno podejcie, które naley zastosowa na jak najwikszej liczbie osób. Problem polega tu na
tym, e nawet jeli bdzie Ci szo cakiem niele i bdziesz
mia wysoki wspóczynnik finalizacji transakcji, w dalszym
cigu jedynym sposobem na zarobienie wikszej iloci pienidzy bdzie rozmawianie z wiksz liczb klientów i powicanie na prac wikszej iloci czasu. Innymi sowy, jeeli
spotykasz si z setk ludzi i udaje Ci si co sprzeda trzydziestu sporód nich, aby zwikszy swój dochód trzykrotnie, musiaby zagadn trzy razy wicej osób. Czyli 300
potencjalnych klientów. O 200 wicej. Efekt byby taki,
e w wieku 45 lub 50 lat przepaliby Ci si jaki bezpiecznik w gowie lub zaatwiby sobie serce.
Metoda ta wymaga od sprzedawcy tak wiele pracy, e
prowadzi do jego wypalenia, w wyniku którego przestaje on
stosowa nawet te techniki, które bez wtpienia si sprawdzaj. Alternatyw dla przytoczonej metody jest technika,
któr ja nazywam byciem profesjonalist. Mam na myli to,
e naley nauczy si rozpoznawa zewntrzne sygnay pynce z otoczenia i dopasowywa do nich swoje zachowanie,
zwikszajc swoj skuteczno o 70. Wówczas nawet jeli
wykonujesz swoje zajcie od dawna, przekonasz si, e znów
zaczyna Ci ono sprawia rado . Wszyscy, których znam, dosownie kady znany mi sprzedawca, powtarza w kóko t
sam prawd: „Gdy tylko kto przejdzie przez próg, od razu
wiem, czy uda mi si mu co sprzeda ”. Pytam wówczas:
„Skoro wiesz, e podejcie, które zamierzasz zastosowa , nie
sprawdzi si, dlaczego nie spróbujesz czego innego?”. Oni
z reguy odpowiadaj: „Ale nie ma niczego innego, co mogoby zadziaa . Nie ma takiej techniki, która sprawdziaby
si w przypadku tych ludzi”. Có, postanowilimy kiedy
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sprawdzi to w praktyce. Wybraem si do sklepu z meblami, usytuowanego przy pewnej autostradzie w Louisianie.
Niektórzy sprzedawcy pracowali tam od niepamitnych czasów. Byli wród nich tacy, którzy osigali cakiem przyzwoite wyniki. Chwalili si, e w wikszoci przypadków
potrafili zawrze transakcj z klientem, który pojawia si
w sklepie. Jednak w ponad 70 przypadków, gdy tylko klient
wchodzi do rodka, sprzedawcy ci zaczynali swoje gderanie:
„O nie! Ten to na pewno nic nie kupi”. I, oczywicie, nie
udawao im si niczego sprzeda . Postanowiem sprawdzi ,
dlaczego i sam zaczem rozmawia z klientami. Przekonaem si, e potrafi sprzedawa im róne towary. W zasadzie
nie miao nawet znaczenia, co oferowaem! Udao mi si
nawet znale chtnego na samochód jednego z pracowników, stojcy na parkingu przed sklepem. Jeeli tylko dopasujesz swoje postpowanie i (o czym te si przekonaem)
przydzielisz kademu sprzedawcy inn grup klientów, bdziesz móg podnie wspóczynnik finalizacji transakcji
w swojej firmie. Jedyne, co bdziesz musia zrobi , to wybra odpowiedniego sprzedawc dla okrelonego klienta. Bowiem nie wszyscy sprzedawcy zachowuj si w taki sam
sposób. Nie kady mówi w takim samym tempie i nie kady
wysya takie same komunikaty niewerbalne. Cay trik polega
na tym, e niezalenie od tego, jaka metoda sprawdza Ci si
dzi, jeeli chcesz zwikszy swoje dochody, musisz j cakowicie odrzuci . Zaley Ci przecie na pozyskaniu tych
klientów, którzy wychodz, niczego nie kupujc. Chc zacz od wytworzenia pewnej zmiany w Twoim umylne
i chc si w tym celu posuy pewnym odwoaniem. Przesta robi to, co robisz … i pomyl o kim, z kim musisz
negocjowa lub komu musisz co sprzeda . Albo o kim takim, na czyj widok od razu odzywa si Twój wewntrzny gos
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mówicy: „O nie!”. Zamknij na chwil oczy i wyobra sobie
jedn z takich osób, poniewa to do niej bd si odwoywa.
Jeeli potrafisz to zrobi , to ju si czego nauczye. Na widok takich ludzi Twój wewntrzny gos zawsze podpowiada
Ci, czego moesz si spodziewa . Spogldasz na nich, „biedna duszyczko”, i zaczynasz swoje zabiegi.
Program sprzeday, który wanie opisuj, powsta waciwie na zlecenie pewnej firmy. Zajmowaem si wówczas
modelowaniem pracy sprzedawców i odkryem, e czynniki,
które czyniy tych ludzi tak skutecznymi, mona analizowa
pod rónym ktem. Zawsze wypróbowuj te modele, poniewa jestem jedn z osób, które wierz, e wszystko, czego
si naucza, naley zweryfikowa w praktyce. Wielu moich
kolegów krytykuje mnie za takie podejcie i nazywa je brudzeniem sobie rk. Có, ja staram si nie by oderwany od
rzeczywistoci, oni za s ludmi, którzy mówi z dum: „Daj
mi przycisk, a ja go nie nacisn”. Oczywicie, s to teoretycy, którzy nie zarabiaj tyle, ile ja. Wikszo z nich pracuje dzi w instytutach badawczych. Moliwe, e sdzisz,
i takie miejsca s ródem wielu wspaniaych idei, ale wcale
tak nie jest. S puste. Wiem, poniewa próbowano mnie
wcign w kilka realizowanych tam projektów. Koledzy
przyprowadzili mnie do takiego instytutu i moim oczom ukaza si jedynie duy, pusty budynek i garstka ludzi zrzeszonych w koo badawcze. Wiem, e nie powicali oni zbyt
wiele czasu na przemylenia. Widziaem, jak to wygldao.
Po prostu po przekroczeniu progu instytutu tacy ludzie znajdowali gotowe zestawy slajdów, przesikali goszon w nich
ideologi i jak gdyby zatrzymywali si w czasie. Par razy
musiaem nawet wybra si na organizowane przez nich konferencje i uczestniczy w dyskusji. Przez wiksz cz czasu
poruszano tak ambitne tematy jak to, jaki ksztat powinien
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mie stó. Moi koledzy maj tak dalece ograniczon zdolno
rozpoznawania istotnych problemów i s tak oderwani od
wiata, e podczas przerwy na lunch mógbym spokojnie
ukra im cae jedzenie, a oni nawet by tego nie zauwayli.
Mógbym nawet wyj i zawie je sobie do domu, a oni
w tym czasie dalej by dyskutowali, a po zakoczeniu przerwy opowiadaliby, jacy to s syci po posiku. Wtedy chtnie
zadabym im par pyta w stylu: „Jak wyglday pocztki
Waszej kariery w tym miejscu?” i odprowadzibym ich z powrotem do sali, a po tym, jak by ju tam weszli, ja udabym
si do... (psst!). Tak, teraz rozumiem, dlaczego tak bardzo
niepokoiem si o ich zdrowie.
Wracajc do gównego tematu, bdziemy teraz chcieli uzyska popraw w dwóch obszarach. Po pierwsze, odkryem,
e kady dobry sprzedawca, który stosowa naukowe podejcie do przekonywania, mia zawczasu opracowany plan.
Zawsze wiedzia, od czego zacz i kiedy spraw mona ju
byo uzna za zakoczon — co jest szczególnie istotne. Kady z nich mia te zaznaczone po drodze kilka alternatywnych kroków, które pozwalay mu przej w razie potrzeby
od jednego zachowania do innego. Niektórzy sporód tych
sprzedawców, a w zasadzie wikszo , powicali te bardzo
niewiele czasu na zdobycie uwagi potencjalnego klienta, poniewa byy to osoby dziwaczne i ciekawiy samym swoim
wygldem i zachowaniem. No wiesz, mam tu na myli Bena
Feldmana z jego ksik pen pienidzy i wszystkich pozostaych sprzedawców, którzy mogli poszczyci si wspóczynnikiem finalizacji transakcji równym 97.
W zasadzie wszystko sprowadza si do sprzedawania idei.
Niektórzy z nas sprzedaj produkty, inni usugi, a jeszcze
inni prowadz negocjacje.
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Negocjowanie to wietna sprawa. Miaem okazj si o tym
przekona , kiedy siedziaem sam naprzeciwko 16 prawników
pewnego wydawnictwa. Wanie wtedy poznaem Mosiera.
Jego wydawca stwierdzi, e trzeba zmieni tre jego ksiki. Mosier by do zrzdliwym staruszkiem i stwierdzi, e
nie ma mowy. Wydawca na to, e obowizuj go zapisy kontraktu i tak dalej i wanie dlatego zorganizowane zostao to
due spotkanie.
Mosier postanowi wybra si do Nowego Jorku i (za rad przyjació) zabra ze sob prawnika. Po drodze wstpi do
Chicago, poniewa jeden z jego studentów troch mu o mnie
opowiada. Rozmawialimy prawie przez ca dob, w czasie której przyjrzaem si niektórym sporód poczynionych
ustale. Póniej poleciaem z nim do Nowego Jorku. Poszlimy na gór i zastalimy przyjemny, póokrgy stó, wokó
którego siedzieli ju ci wszyscy prawnicy. Nastpnego dnia,
gdy kto zapyta ich, co si stao, jeden z nich odpowiedzia
co w stylu: „Nie mam pojcia. Wiem, e ucisnem temu
gociowi do, a nastpn rzecz, któr pamitam, by widok mojej wasnej doni, w której tkwi ju dugopis”. Tej
techniki równie Ci naucz. Jest ona przeznaczona dla specjalnej kategorii ludzi nazywanych dupkami. Gdy zbieraj
si oni w wiksz grup po to, eby Ci zmanipulowa , nagle
zaczynasz odbiega od gównego tematu i wpadasz w pewien
stan ograniczonej wiadomoci, w którym nie potrafisz si
im przeciwstawi . Niemniej jednak w dalszej czci ksiki
bdziemy skupiali si gównie na analizie procesu podejmowania decyzji. Gdy wiesz, w jaki sposób ludzie podejmuj
decyzje i jakie informacje naley od nich uzyska , a take
w jaki sposób przetwarzaj oni informacje, które do nich docieraj, wówczas niezalenie od tego, co chcesz im przekaza , moesz to zrobi w najbardziej skuteczny sposób, dziki
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któremu bd oni w stanie jak najwicej z tego zrozumie .
Cho , oczywicie, w praktyce moe to nieco odbiega od
ideau.
Mam znajomego, który jest bardzo, bardzo dobrym agentem nieruchomoci. Czekaem kiedy na niego w jego biurze razem z kilkoma jego pracownikami. Jaka kobieta wesza
i zapytaa: „Czy macie jakie dziaki przy ulicy [tu wymienia jej nazw], na których stoj domy z duym terenem
z tyu budynku?”. Pracownik odpowiedzia jej: „Chwilowo
nie”. To bya bardzo za odpowied. Klientka odwrócia si
i skierowaa do wyjcia. Odezwaem si: „Przepraszam pani”. Od razu wyjaniam, e nie byem agentem ani nie pracowaem w tamtej firmie. Spotykaem si jedynie od czasu do
czasu z jej wacicielem na obiedzie, ale stanowio to dla mnie
rzadk i niesychan okazj do wiczenia nowych umiejtnoci. Powiedziaem: „Prosz pozwoli mi zada pani jedno
pytanie. Jak zamierza pani wykorzysta ten duy teren z tyu
domu?”. Kobieta odwrócia si i powiedziaa: „Có, mam
dziewicioro dzieci”. Na co ja: „Ach, wic ma pani dziewicioro dzieci i bardzo lubi pani paci podatki”, a ona: „Tak,
mam dziewicioro dzieci” (przy okazji, w USA takim osobom
przysuguj due ulgi podatkowe). Kontynuowaem: „Nie
mówi o takich podatkach, o jakich pani myli, tylko o podatku od nieruchomoci”. Odpowiedziaa: „Nie rozumiem”.
Zaczem wic jej wyjania : „Có, im wicej ma pani ziemi,
tym wikszy podatek od nieruchomoci pani paci”. W dzielnicy, o któr pytaa, paci si z dokadnoci do centymetra
kwadratowego. Powiedziaem wic: „Zobaczmy”, po czym
odwróciem si do agenta i zapytaem: „Czy masz jakie nieruchomoci, które granicz od tyu ze szko?”. Odpowiedzia, e tak. Zwróciem si wic do kobiety: „Dlaczego nie
kupi pani takiego domu i nie pozwoli szkole kosi swojego
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trawnika? W jakim wieku s pani dzieci? Czy s na tyle due, eby pomagay pani wykonywa wszystkie prace wokó
domu i jeszcze zarabia na podatki?”. Odpowiedziaa: „Có,
nigdy si nad tym nie zastanawiaam”. Widzisz wic, e rónica polega na tym, e gdy ludzie mówi Ci o rezultatach,
jakich oczekuj, czsto nie wyraaj tego wprost. Nie mówi,
jaki jest ostateczny cel ich dziaa, tylko w jaki sposób chc
si do niego zbliy .
Pewnego razu odwiedziem przyjaciela prowadzcego salon Mercedesa i powiedziaem mu, e potrzebuj nowego
hobby. Stwierdziem: „Mam wiele innych zainteresowa, ale
szukam czego nowego i w zwizku z tym chciabym przychodzi do ciebie kilka razy w tygodniu i sprzedawa samochody”. Spojrza na mnie i spyta: „O czym ty mówisz?”,
na co ja: „No wiesz, opracowaem sobie odpowiedni model
i chc go przetestowa ”. Musisz wiedzie , e byo to w okresie obowizywania embarga na rop, w którym jedynymi samochodami, jakie mona byo sprzeda , byy resoraki. Ludzie
kupowali co najwyej malutkie Toyoty Corolle, co doprowadzao sprzedawców do rozpaczy. To byy ju zupenie
inne auta ni due i cikie krowniki szos, które tak mile
wspominamy. W zasadzie jedyn ich zalet byo mae zuycie paliwa, ale wynikao ono tylko z tego, e w poowie przypadków czowiek wola i na piechot, bo w rodku si po
prostu nie mieci. Kolega powiedzia: „Jak chcesz, to moesz spróbowa , ale od trzech miesicy nie sprzedalimy ani
jednego samochodu. Myl wic, e bdziesz marnowa swój
czas”. Ja na to: „Na tym wanie polega caa zabawa”. Odpowiedziaem tak dlatego, e zawsze gdy spotykaem prawdziwego profesjonalist w dziedzinie wpywu na ludzi, okazywao si, e bardzo gboko wierzy on w to, e kade
wyzwanie jest czym podniecajcym i e pozwala ono naby
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nowe umiejtnoci. Postawa takich ludzi bya daleka od narzekania: „Grrr, to bdzie takie trudne”, czy: „Ale ja nie chc”,
czy te: „Ale to jest za drogie”. Takie wymówki brzmi tak
samo „przyjemnie” jak wierta dentystyczne.
Tak wic postanowiem spróbowa i wszedem do rodka. Zastaem tam czterech innych sprzedawców, którzy siedzieli przy swoich biurkach i wygldali na mocno przybitych. Bardzo dobrze pamitam ten pierwszy dzie, poniewa
jeden ze sprzedawców siedzia ze spuszczon gow, a drugi u w zbach jakie dbo. Pomylaem sobie wtedy: „No
adnie. Zamiast zachwala samochody, dbaj jedynie o swoje
leniwe tyki”. Gdy wszedem i rozejrzaem si po salonie,
aden z nich si nie ruszy, eby do mnie podej . „Przepraszam, czy macie tu moe mercedesy?”. Wiesz, to dlatego,
e kady wtedy narzeka, e „benzyna drogo kosztuje, bla bla
bla” itd. Rzuciem wic takie pytanie: „Panowie, widz, e
nic nie robicie. Moe moglibycie zatem odpowiedzie mi na
par pyta? Ile samochodów mamy do sprzedania?”. Pokazali mi nowe auta. To mae miasto, wic nie mieli ich duo.
Zapytaem: „I to wszystko?”. Byo ich raptem 25, a ja miaem
wielkie plany. Wtedy jeden ze sprzedawców spojrza na mnie
i powiedzia: „Nienawidz takich modych goci jak ty. Wydaje si wam, e moecie dokona nie wiadomo czego. Sprzedaj samochody ju od trzydziestu piciu lat i wiem, e przy
takim stanie gospodarki i przy kryzysie paliwowym, nawet
gdybymy dali duo reklam w telewizji, to i tak nie zatrzemy wraenia pozostawianego przez wiadomoci, w których
co rusz radz, eby nie kupowa duych, duo palcych aut.
A widzisz, co tu mamy? Mercedesy z silnikami V8! Na jakiej podstawie sdzisz, e uda ci si je sprzeda ?”. Odpowiedziaem: „Czy lubisz hazard? Zaó si ze mn o to. Postaw co, czego utrata mogaby ci zawstydzi ”. Pomylaem,
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e moe w ten sposób uda mi si ich odrobin zmotywowa .
Powiedziaem wic: „Zróbmy tak. Ja postawi swoje spodnie,
a ty swoje. Zao si, e do wieczora sprzedam wicej ni
jedno auto, pod warunkiem e kto wypeni za mnie dokumenty, poniewa nikt mi jeszcze nie pokaza, jak si to robi,
a poza tym mam awersj do papierkowej roboty”. Wtedy usyszaem kobiecy gos dochodzcy z maego okienka: „Ja je za
ciebie wypeni, zwaszcza jeli dziki temu bd moga zobaczy go bez spodni”.
Powiedziaem wic: „ wietnie!” i wskoczyem do Mercedesa 450 SLC. W owym czasie by to najdroszy model,
w cenie 35 000 dolarów za sztuk. Teraz kosztuje chyba z kilka milionów. Zreszt, tak naprawd nie mam pojcia, ile jest
teraz wart. Auto byo srebrnoszare i pachniao nowoci. Zjechaem z parkingu i odjechaem. Wróciem po pótorej godziny z czterema osobami, z których kada kupia samochód.
Dwie musiay zoy zamówienie, poniewa nie mielimy
ju aut na stanie. Oczywicie, sprzedawca odda mi swoje
spodnie i siedzia przez reszt dnia w bokserkach z naprawd nietg min. Pozostali pracownicy zajli si wypenianiem dokumentów, a mia pani, która zaoferowaa mi sw
pomoc, chichotaa, raz po raz wychylajc si ze swojego
okienka. Zrozumiaa, e gdyby jej koledzy wyszli do ludzi
i zrobili dosownie cokolwiek, sytuacja firmy z pewnoci
nie byaby tak za jak teraz. Jeden ze sprzedawców w kocu
nie wytrzyma, zerkn na mnie i spyta: „Dokd pojechae?”. Odpowiedziaem: „Do country klubu ”. Zapyta: „Dokd?”, na co ja: „Pojechaem do baru przy country klubie.
Na zewntrz nikogo nie byo. Ja po prostu podjechaem, otworzyem wszystkie czworo drzwi, wszedem do rodka i powiedziaem: «Czy mog prosi wszystkich o uwag? Czy
jest na tej sali kto, kto chciaby si czu cudownie ju do
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koca ycia?»”. Oczywicie nikt nie odpowiedzia „Dzikuj,
ale ju czuj si cudownie. Czego mi naprawd potrzeba to
solidnej depresji”.
Wkrótce potem miaem ju komplet zainteresowanych,
wchajcych skórzan tapicerk i wyobraajcych sobie, jak
by to byo „prowadzi takie auto szos, wiedzc, e gdy si
kupuje taki samochód, nie jest si przecie gupcem, który
sdzi, e kryzys paliwowy bdzie trwa wiecznie. A to auto
ma naprawd duy bak, jest w co la . Mona zatankowa do
pena, ale wcale nie trzeba tego robi , gdy za kilka dolarów
moemy dorzuci dodatkowy, awaryjny kanister, który umiecimy w baganiku. Poza tym po kilku latach uytkowania
samochodu moemy go odda z powrotem w rozliczeniu
i wymieni na lepszy, bo przecie kady wie, e w miar
upywu lat auta troch trac na wartoci, ale póniej znowu
j odzyskuj. No, chyba e kogo taka oferta nie interesuje,
bo lubi na przykad wyda na samochód 12 000 dolarów tylko po to, eby trzy lata póniej dowiedzie si, e jest on wart
dolara. Oczywicie, jest jeszcze jedna kwestia, a mianowicie to, e gdy kto podjedzie gdzie takim samochodem, jego
klienci od razu bd widzieli, e maj do czynienia z czowiekiem sukcesu w nowym, eleganckim samochodzie, któremu idzie lepiej ni im i który dziki temu bdzie móg liczy
na dodatkowe kontrakty. Naturalnie, pastwo nie s zainteresowani takim prestiem. Pytanie wic, jak dobrze chc si
pastwo czu ?”.
Wiem te, e przy sprzeday samochodów pomogo nam
kilka innych sztuczek, których Ci naucz. Gdy moi koledzy
z pracy nadal robili to, co im pokazaem, ja zainteresowaem si czym innym: „Suchajcie, zapomniaem was zapyta . Niektórzy kupujcy maj ju samochody. Czy moemy
przyj je w rozliczeniu?”. Usyszaem: „Oczywicie, e tak.
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Przyjlimy ju bardzo wiele takich samochodów. Czy zdajesz sobie spraw, jakie auta ludzie zmieniaj na mercedesy?
Stare cadillaki i Lincolny Continental! Za tamtym budynkiem stoi ponad sto takich 15 – 20-letnich aut”. Zapytaem: „Czy moemy je sprzeda ?”. Mój znajomy odpowiedzia:
„Nie, kto by chcia je kupi ?”. A ja na to: „Ale czy teoretycznie wolno nam to zrobi ?”. „Tak” — odpowiedzia. Zapytaem wic: „A ile s teraz warte?”. Facet wrczy mi list.
Przejrzaem j i krzyknem: „Wow!”. Spojrza na mnie jak
na idiot i powiedzia: „Kryzys paliwowy w peni, a ty sdzisz, e uda ci si sprzeda cadillaca?”. Odpowiedziaem
tylko: „Wybaczcie” i wyszedem, kierujc si na drug stron ulicy do salonu Toyoty. Stanem sobie na chodniku
przed parkingiem i obserwowaem, jak sprzedawca oprowadza jakiego klienta. Zanim zacz pokazywa mu samochód, odezwaem si: „Przepraszam pana. Pan chyba nie
ma rodziny, prawda?”. Odpowiedzia: „Mam, a jake!”. Na
to ja: „To chyba za bardzo jej pan nie lubi”. Odpowiedzia:
„Kocham moj rodzin”. — „A czy zdaje pan sobie spraw
z tego, jak atwo jest zmiady taki samochód? Prosz pomyle , jakby si pan czu, gdyby mia pan wypadek. Teraz
zaoszczdzi pan kilka dolarów na benzynie, a potem paski
syn bdzie siedzia na tylnym fotelu z rozbit gow i poamanymi rkami”. Zapyta: „A co pan proponuje?”. Odpowiedziaem: „Có. Wie pan, co ja bym zrobi? Pomylabym,
e za wier ceny tego samochodu mógbym kupi uywanego lincolna i zostaoby mi jeszcze 9000 dolarów na benzyn i zapasowe czci. Oczywicie, miabym od razu skórzane fotele i elektrycznie otwierane szyby. Poza tym, gdyby
wpado na mnie jedno z takich autek, wystarczyoby zeskroba je z maski za pomoc skrobaczki”.
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W ten sposób w cigu miesica sprzedaem 120 samochodów. Pobiem rekord, ale byy to uywane samochody, wic
warto sprzeday nie bya oszaamiajca. Jednak udao mi
si podwoi cen. W tamtym okresie prowizje od sprzeday
nowych mercedesów byy znacznie nisze ni to, co zarabiaem na sprzeday starych cadillaców. Sprzedaem je wszystkim znajomym i sam sobie te kupiem uywane auto. Cieszyem si nim przez 10 lat. By to Lincoln Continental za
2000 dolarów, w którym cztery razy przeyem stuczk.
Dziki wielkim zderzakom lincolna za kadym razem do
usunicia jej skutków wystarczya skrobaczka. A co zostawao
z toyot, nie musz chyba mówi … W jednym przypadku
nie byo mnie nawet w samochodzie. Zaparkowaem go przy
drodze, a tu nagle zza rogu wyjeda jeden facet i BACH!
w baganik. Jego samochód znalaz si na dachu mojego.
Kierowc zabraa karetka, a ja signem rk i lekko pchnem jego samochód, który dosownie zsun si z mojego
i upad na ziemi. Policjant krzykn: „Co pan do cholery
wyprawia?”, a ja na to: „Nic. Strzepuj tylko kurz z mojego
samochodu, bo chc ju jecha do domu”. Moliwo zdrapywania innych aut z danego samochodu to naprawd mocny
argument przemawiajcy do wyobrani potencjalnych nabywców.
Najwaniejsze w tej caej historii jest to, e przyjmowaem inny punkt widzenia. Patrzyem na rzeczy, których inni ludzie w tym konkretnym okresie nie dostrzegali. Ich
myli skupione byy jedynie wokó tego, jak by tu zaoszczdzi par dolarów, ale pytanie, w perspektywie jak dugiego czasu? Bo gdy zaczyna si rozpatrywa dane zagadnienie bardziej dugofalowo, czsto zaczyna si dostrzega
inne wymiary.
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Gdy nadchodzi czas negocjacji… Ju wielokrotnie proszono mnie, abym wystpi w roli rozjemcy. Najczciej okazywao si, i problem wcale nie polega na tym, e która
ze stron nie moga lub nie chciaa ustpi , tylko na tym,
e adna nie prosia o dostatecznie duo. Chodzi o to, e
w chwili, gdy obie strony rozszerzaj swoje dania, masz
lepsz moliwo zorientowania si w ich potrzebach i wiksz przestrze do negocjacji. atwiej jest Ci te przewidzie
ich wynik.
Kiedy zatrudnio mnie Narodowe Stowarzyszenie Lekarzy Pulmonologów, w którym nastpi wielki rozam. W jego
spoecznoci dosownie a wrzao. S to lekarze, którzy midzy innymi obsuguj aparatur do inhalacji. Obsuga tych
urzdze jest do czasochonna. Lekarze postanowili wic
nauczy ich obsugi swoich pomocników. Wkrótce takie
szkolenia przeksztaciy si w typowe kursy akademickie,
trwajce dwa lata i zakoczone uzyskaniem licencji. Jednak
niektóre uniwersytety postanowiy wprowadzi skrócone,
roczne kursy, równie koczce si uzyskaniem licencji.
Oprócz absolwentów tych kursów w spoecznoci medycznej w dalszym cigu funkcjonoway osoby, które nie miay
adnych dokumentów potwierdzajcych ich kompetencje,
a które nauczyy si wszystkiego od lekarzy. Czonkowie stowarzyszenia gowili si wic nad tym, jak to uporzdkowa
i kruszyli o to kopie. Zastanawiano si, czy takie kursy powinny trwa dwa lata, czy moe cztery. Czy ludziom, którzy
nauczyli si obsugi urzdze z praktyki, naley tego zabroni , czy te od razu wysa ich na emerytur. Wszyscy byli
gotowi si o to pozabija . Spotkaem si z nimi dzie przed
rozpraw i poprosiem, aby kada strona przedstawia mi na
pimie swoj propozycj. Przeczytaem je i zmieniem w obu
jedno, tylko jedno sowo. Nastpnie potasowaem kartki,
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poniewa na kadej z nich byo w gruncie rzeczy to samo.
To sowo to „podane”. Przeczytaem je na gos i zapytaem:
„Czy jest na sali kto, kto si z tym nie zgadza?”. Nikt nie
podniós rki. A wic zanim na dobre zaczlimy, w cigu
trzydziestu dwóch minut, jakie upyny od chwili mojego
przedstawienia si do momentu, w którym zadaem to pytanie, udao mi si rozwiza konflikt. Zazwyczaj dojcie do
porozumienia zabiera wicej czasu.
Powiedziaem: „A wic sprawa rozwizana”. Zebrani popatrzyli po sobie i nagle osoby, które przez pi lat walczyy,
zaczy si ze sob zgadza .
Zupenie jak w maestwie, prawda? Uwielbiam, gdy ona obraca si do ma i mówi: „Wiem, e robisz to tylko po
to, eby mi byo dobrze”. Na pewno ju to gdzie syszae.
W tym wszystkim chodzi jedynie o to, e czasem, gdy znajdziesz si w okrelonym stanie, tracisz elastyczno i nie
moesz robi rzeczy, które chcesz. Tak wic spraw numer
jeden jest dobry plan. Sprawa numer dwa to zbiór przekona, które mog by prawdziwe lub faszywe, ale jeli w nie
wierzysz, bdziesz potrafi sprzeda wszystko kademu. Jeeli
wierzysz w to, e kade wyzwanie to wietna zabawa i e
aby uzyska od ludzi podane odpowiedzi, musisz rónicowa swoje zachowanie, to masz ju takie same podstawy
jak ludzie, którzy pozytywnie zamykaj 97 transakcji. Teraz
zadbaj jeszcze o to, eby ludzie brali Ci za lekkiego dziwaka.
Kolejna sprawa to to, e wszyscy ci wspaniali sprzedawcy maj podstawowy zbiór umiejtnoci i wiedz, kiedy ich
uywa .
Wszystkie techniki, które opisuj w tej ksice, s przeznaczone dla Ciebie. Uywaj ich do wywierania wpywu i rozwijania swojego interesu w sposób, który przyniesie Ci wiksze zyski, oraz zapewni Ci powodzenie na polu sprzeday
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i w yciu osobistym. Chcemy, eby potroi swoje dochody,
przeznaczajc na prac nie wicej ni poow tego czasu co
teraz, a potem eby jeszcze podwoi ten wynik. Gdy za jaki
czas si zatrzymasz i wspomnisz okres, w którym nie miae pienidzy, i porównasz go ze swoimi aktualnymi dochodami, zrozumiesz, e nie musisz pracowa tak ciko,
jak pracowae, eby osiga lepsze wyniki.
Bardziej ni o cokolwiek innego, chodzi tu o waciwe podejcie. Sposób ycia. Ludzie odnoszcy najwiksze sukcesy naprawd wierz w to, co robi. Nie chodzi tu tylko o to,
e tak twierdz. Oni ywi gbok pasj do tego, czym si
zajmuj, i nie zamieniliby swoich zawodów na adne inne.
Nie interesuj ich sposoby szybkiego wzbogacenia si. Osoby
takie skupiaj si na swoich wasnych celach, s kompetentne i wierz, e mog osign to, co sobie zaoyli i czego
pragn. Taki stosunek do pracy pozwala im zachowa zdrowie i gód osigni i popycha ich w kierunku, w którym
mog speni swoje marzenia w sposób niewymagajcy wysiku. Ludzie ci wierz w to, co robi, i s spójni wewntrznie, poniewa za ich sowami id czyny.
Pamitaj. Bd spójny.

