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Prefa]`

|n aceast` carte ve]i citi, a[a cum sugereaz` [i titlul, despre Jocurile
exper]ilor \n afaceri. Sunt interesat personal de asemenea „jocuri” pentru un
motiv fundamental. {i anume, a[ prefera s` fac eficient, efectiv [i productiv
ceea ce fac \n domeniul afacerilor, astfel \ncât s` am mai mult timp, bani,
resurse [i influen]` pentru toate celelalte lucruri care \mi \mplinesc [i
\mbog`]esc via]a. Dar tu?

Aceast` carte dezv`luie jocurile secrete ale exper]ilor:

Ce le permite lor s` joace atât de eficient jocul afacerilor?
Ce \nclina]ii le sprijin` productivitatea?
Ce cadre ale min]ii le sprijin` cel mai bine eficien]a de fiecare zi?

Nu trebuie s` fii un om de [tiin]` s` realizezi c` nu putem juca jocul
perfec]iunii \n afaceri sau s` oper`m la serviciu ca un geniu \n afaceri dac` nu
[tim nici m`car ce jocuri practic` asemenea genii sau cum le joac`. Din acest
motiv, va fi greu s` ne transform`m cu adev`rat experien]ele din afacerile de
zi cu zi dac` nu [tim cum [i de ce noi, fiin]ele umane, juc`m jocuri (jocuri
cadru) \n primul rând sau cum putem noi schimba, modifica, refuza,
perfec]iona [i/sau organiza jocuri. De aceea, vom vizita prima dat` lumea
jocurilor [i cadrele care le conduc. Vom realiza acest lucru pentru a ne preg`ti
cu adev`rat \n]elegerea jocurilor pe care le joac` exper]ii \n afaceri.

|n procesul aventur`rii \n prima parte a c`r]ii, voi sugera câteva dintre
jocurile cadru de baz` ale exper]ilor. De fapt, acestea vor fi jocurile care  fac
toat` diferen]a din lume dac` vrei cu adev`rat s` devii un st`pân al jocurilor.
Ele vor reprezenta baza pentru \ntreaga perfec]iune  personal` [i \n afaceri.

Exist` \n lume jocuri \n plin` derulare – \n afaceri, acas`, printre prieteni.
Sunt peste tot. {i nu avem cum s` sc`p`m de ele chiar [i când suntem pe cont
propiu. Juc`m jocuri, jocuri cadru, chiar [i cu noi \n[ine. Adev`ratele \ntreb`ri
din fa]a noastr` sunt urm`toarele:

• Ce juc`m?
• Cum juc`m?
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• Ce fel de juc`tor suntem?
• Practic`m jocurile care eviden]iaz` ce e mai bun \n noi sau ce e mai

bun \n al]ii?
• Noi juc`m sau jocurile ne joac` pe noi?
• De ce este nevoie pentru a deveni un st`pân al jocurilor-cadru?

Eu nu am fost crescut s` [tiu sau s`-mi pese prea mult de arena afacerilor.
Tat`l meu a fost profesor de matematic`, a predat la liceul local [i mai târziu la
sec]ia de matematic` a Universit`]ii Indiana. Crescând \n timpul Marii Crize
Economice, el a jucat Jocul finan]elor, pe care atât de multe persoane din
genera]ia lui l-au jucat: „Joac`-l cu grij`”, „Nu risca”, „Anticipeaz` toate pierderile
pe care le-ai putea avea”. |i pl`cea s` de]in` controlul. El vroia o organiza]ie mare,
care s`-i asigure siguran]` economic`, asigur`ri sociale [i pensie. 

Aceasta era lumea \n care tr`ia el. {i era de \n]eles ]inând cont de planurile
pe care le crease \n cursul anilor [i pe care le absorbise din cultura lui. Dar
acea lume nu a ajuns la perfec]iune \n afaceri. |ntr-o zi, dup` ce am f`cut
prima mea investi]ie imobiliar`, l-am \ntrebat pe tata: „De ce nu ai p`strat
pentru \nchiriere acea cas` de pe Strada Indiana”? El cump`rase casa cu o
sum` scandaloas` – 11.000 $ \n 1956. Era anul 1964 [i el contractase s`
cumpere o nou` cas` cu 18.000 $. 

„Ah, nu \mi puteam permite ratele dac` a[ fi avut dou` case“. 

„Tat`, chiria[ii ar fi pl`tit ratele la prima cas`. Ei ar fi terminat de
cump`rat acea cas` pentru tine“.

„Ei bine, am fost a[a de ocupat cu [coala \n ace[ti ani, nu am avut timp s`
repar toaletele defecte“.

„De ce, era o problem` cu toaletele din acea cas`“?

„Nu, dar nu [tii niciodat` când se stric` una sau când casa are nevoie de un
acoperi[ nou“.

„De ce ai nevoie de acoperi[uri noi, mai des decât o dat` la zece ani \n
Indiana“?

„Riscul era pur [i simplu prea mare. Dac` era o criz` [i...“

„Ah, da, jocul „S` juc`m \ntotdeauna cu aten]ie, s` anticip`m toate
\ntâmpl`rile neprev`zute posibile ale lucrurilor care ar putea merge
prost“!

Jocurile exper]ilor \n afaceri
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|nainte de moartea lui, eu dobândisem cinci propriet`]i de \nchiriat asupra
c`rora el \mi atr`gea aten]ia \ntotdeauna, avertizându-m` despre pericolele
ascunse [i chinuindu-se s` afle cum oare mi le pot permite. L-am tachinat [i
m-am jucat cu el, iubindu-l mult [i am devenit din ce \n ce mai con[tient de
modul \n care planurile lui \i conduceau jocurile exact cum planurile mele
conduc jocurile pe care le joc.

Când am \nceput prima dat` s` joc jocuri de afaceri, chiar nu [tiam multe
despre modul \n care func]iona acea lume sau cum s` joc jocuri pe care s` le
câ[tig. Nu [tiam nici m`car c` vroiam s` joc asemenea jocuri. Primind prima
mea educa]ie formal` \n minister [i apoi \n psihoterapie, am intrat \n jocurile
genera]iei mele (cea a anilor ’60). „Sunt mai interesat de a ajuta oamenii
decât de a avea succes \n afaceri”. |n ipostaza de fiu al mi[c`rii poten]ialului
uman, am privit afacerile ca pe un domeniu nu foarte nobil. 

Bine\n]eles, ceea ce era uimitor \n leg`tur` cu cadrul min]ii este cât de
bine lucra. Ca [i cadru al min]ii, a condus, a organizat [i informat jocurile pe
care le-am jucat astfel c` am reu[it. Am reu[it \n a nu fi foarte informat,
eficient sau de succes \n „felurile lumii”. Nu prea [tiam multe despre finan]e,
capitalism, marketing [i a[a mai departe.

|n cele din urm`, realitatea financiar` a b`tut la u[a mea. Abia când am jucat
Jocul divor]ului, cheltuind totul pe onorarii de judecat` \n b`t`lia pentru custodia
copilului, atunci m-am trezit \napoi la punctul de plecare. Ac]iunea de a porni din
nou de la zero a f`cut ca ceva s` tresar` \n interior. |n acel moment am decis:

„Mi-a ajuns. O s` \nv`] jocurile afacerilor, cum s` le joc, cum s` am succes
cu ele. Nu o s` mai suf`r alt` pierdere financiar` ca aceasta”.

Am re\nceput, dar \ntr-o nou` manier`. Am \nceput s` joc câteva jocuri
foarte noi [i diferite.

|n anii care au urmat, am sim]it c` tr`iesc o via]` complet diferit`. Nu am
studiat afacerile, nu la \nceput. Dar am adaptat câteva cadre ale min]ii foarte
diferite. Recunoscând c` nu puteam s` ajut pe nimeni altcineva atâta timp cât
tr`iam de la un salariu la altul, am decis s` reu[esc \n afaceri. Acest lucru \nsemna
s` \mi folosesc practica psihoterapeutic` (care era afacerea mea \n acel moment)
pentru a reu[i, pentru a m` asigura c` avea sens din punct de vedere al afacerilor
[i financiar. Am \nceput, de asemenea, s` m` extind f`când alte lucruri. Am
\nceput cu conducerea unor cursuri de comunicare \n afaceri, care au condus la
consultan]`, calificare \n management [i calificare \n managementul stresului.

Prefa]`
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|n acel domeniu am descoperit prima dat` perfec]iunea model`rii
Program`rii Neuro-Lingvistice sau NLP. A[a c` mi-am luat calificarea, am
fondat imediat un centru de instruire NLP [i am \nceput parteneriate cu
numero[i oameni pe diferite proiecte pe termen scurt. Imediat dup` aceea,
am descoperit o „afacere” care mi-a permis s` dobândesc prima mea
proprietate de \nchiriat. Cum am [tiut c` va deveni o afacere \n sine [i c` \n
cele din urm` voi cump`ra mai multe case \n acela[i timp? Pasiunea mea
pentru scris mi-a deschis ochii pentru a transforma situa]ii \n oportunit`]i [i
astfel, acest lucru mi-a lansat o carier` \n a scrie. Asta a dus la un parteneriat
cu [eful meu co-autor, dr. Bobby Bodenhamer care apoi a condus la formarea
neuro-semanticii [i Institu]iile neuro-semanticii din toat` lumea. {i asta a
dus la o carier` de perfec]ionare, care peste câ]iva ani a devenit o carier` de
perfec]ionare interna]ional`. La mijlocul acestor ani, am terminat un program
de doctorat, am pus cap`t tuturor datoriilor, am fondat o companie cu
activitate editorial`, am devenit independent financiar [i, printre alte lucruri,
am ]inut seminarii despre construirea averii \n toat` lumea. 

Dup` ce m-am poticnit \n modelul meta-st`rii (1994), am scris câteva c`r]i
despre descrierea [i aplicarea modelului. Mai târziu, am \nceput s`
interpretez meta-st`rile \n domeniul afacerilor. Asta a determinat crearea [i
conducerea unui seminar de afaceri, Geniu la serviciu. |n acela[i timp cu
dezvoltarea Modelului jocurilor cadru (1999), am \nceput s` predau cursuri
interna]ionale \n jurul câtorva teme de afaceri: Perfec]iunea \n vânz`ri [i
puterea de convingere, Jocuri pe care le joac` oamenii \nst`ri]i (Construirea
averii folosind meta-condi]iile), Jocurile exper]ilor \n afaceri.

De ce ai nevoie pentru a reu[i \n afaceri \n secolul XXI? Evident, este
nevoie de informa]ii fundamentale de afaceri despre cum s` furnizezi [i s`
solici]i munca, ce \nseamn` s` creezi [i s` folose[ti capitalul, ce vor oamenii,
cum s` lucrezi cu oamenii, cum s` \nve]i \n continuare, cum s` vinzi [i s`
convingi, cum s` men]ii echilibru [i s`n`tate mental`, fizic` [i \n rela]ii. Este
nevoie, de asemenea, de o atitudine esen]ial` _ o atitudine pozitiv`,
optimist`, orientat` spre solu]ii, disponibil`, vesel`.

Despre asta este cartea de fa]`. Vântul schimb`rii \n afaceri \n ultima jum`tate
a secolului XX [i transformarea chiar a peisajului afacerilor secolului XX au f`cut
ca acestea s` fie mult mai orientate pe oameni ([i astfel psihologice). Au devenit
mult mai mult decât produsul creat (sau serviciile oferite), au devenit modalit`]i
despre cum noi prezent`m [i livr`m astfel de produse [i servicii.

A ap`rut un joc nou. {i pentru a fi jucat, el necesit` noi cadre ale min]ii.

Jocurile exper]ilor \n afaceri
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Partea I

Descifrând jocurile vie]ii
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Privire de ansamblu

Jocurile exper]ilor \n afaceri

Aceast` carte este despre jocuri. Despre toate jocurile comportamentale,
de comunicare, chiar [i jocurile mentale [i emo]ionale pe care le juc`m \n
domeniul afacerilor. Este despre jocurile afacerilor jucate de exper]i, care le
permit acestora s` reu[easc` a[a cum o fac. Este despre jocurile pe care le
putem \nv`]a pentru a reproduce succesul exper]ilor. Cartea analizeaz` ceea
ce gândesc exper]ii \n leg`tur` cu jocurile afacerilor [i cum sunt redate
cadrele min]ii lor. De ce? Pentru a deveni mult mai productivi [i eficien]i \n
jocurile pe care le juc`m. Toate alc`tuiesc aceast` carte despre stabilirea unor
noi cadre ale min]ii [i refuzarea cadrelor [i jocurilor vechi care submineaz`
succesul.

|n Partea I, ne vom concentra asupra descoperirii jocurilor cadru. Aceasta
prezint` ideea afacerilor ca „jocuri” [i este singura parte teoretic` a c`r]ii. Aici
voi prezenta [i descrie jocuri cadru [i cum s`-]i schimbi modul de a gândi
despre cariera ta \n \n func]ie de cadre [i jocuri. Astfel se stabile[te scena
pentru toate celelalte: cum s` descoperi [i s` identifici jocurile, cum s`
apreciezi puterea cadrelor noastre mentale de a conduce nel`sându-te
influen]at de gândul c` sunt reale.

Partea a II-a descrie cele mai fundamentale jocuri – jocurile care
contribuie la eficien]a personal` \n fiecare domeniu. Jocurile pentru putere
personal` pun bazele pentru excelen]` [i expertiz` \n fiecare domeniu –
personal, de afaceri, sport, finan]e.

Partea a III-a trece la afaceri – adev`ratele jocuri de afaceri care contribuie
la expertiz` [i excelen]` \n afaceri.

Un model pentru jocuri

Din moment ce \n Capitolul 3 am un model mai detaliat despre a medita
la jocuri [i tot acolo dou` liste cu \nsemn`ri pentru o analiz` mai extins` a
cadrului, am folosit urm`torul model ca o metod` simpl` de a concepe jocurile
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\n urm`toarele capitole. Rezult` din ceea ce vrem s` spunem când vorbim
despre un set de ac]iuni [i interac]iuni ca „un joc”.

Numele [i descrierea jocului: Ce este jocul? Cum func]ioneaz` el? Jocul
intensific` sau limiteaz`?

Regulile jocului: Cum este alc`tuit, structurat jocul? Cine joac` jocul?
Când?

Sugestiile jocului: Care sunt \ntreb`rile care provoac` jocul, termenii care
dezv`luie jocul? Ce mecanisme ne atrag spre a juca jocul?

Rezultatele jocului: Care sunt beneficiile, valorile [i scopurile jocului?

Toxic sau care d` putere?

Nu conteaz` ce numim joc. Am inventat \n paginile care urmeaz` o
mul]ime de titluri pline de \n]eles [i \n acela[i timp stupide [i te invit s` faci
la fel cu jocurile pe care le joci. Ceea ce conteaz` este dac` rezultatele sunt
\n favoarea sau \mpotriva ta. Trebuie s` [tii ambele variante. Exper]ii \n
afaceri le cunosc. Nu este suficient s` cuno[ti jocurile pozitive, minunate, pe
care vrei s` le joci [i la care vrei s` spui „Da”. Adesea, nu putem spune un
„Da” fulger`tor la ceea ce vrem pân` nu am spus un „Hei! Nu!” cu un impact
la fel de mare la jocurile care ne subestimeaz` [i saboteaz` cele mai mari
eforturi.

Jocurile exper]ilor \n afaceri
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Tocmai din acest motiv, voi pune constant \n contrast jocul r`u/jocul bun
\n paginile care urmeaz`. Claritatea ta asupra termenilor „toxic” sau „care
\mbog`]e[te” \]i va da puterea personal` s`-]i croie[ti (de-cizie) un drum
c`tre scopurile dorite. De asemenea, \]i va da puterea s` stai ferm [i pe pozi]ii
când jocurile toxice vor fi atractive [i vor \ncerca s` te tenteze.

Cum s` devii un expert al jocului

Acesta este planul integral al jocului pentru cartea de fa]`. Mai \ntâi,
\nv`]`m s` descoperim jocurile. Dând un nume jocurilor, punem o lumin`
con[tient` asupra lor. Acest lucru ne permite s` elimin`m jocurile
boln`vicioase [i morbide care au rezultate oribile [i ne d` puterea s` le
refuz`m. A descoperi jocurile \nseamn` a deveni atent, con[tient,
con[tiincios. Este strig`tul de trezire. Este asem`n`tor strig`tului de trezire
pe care Neo l-a auzit \n filmul „Matrix”. Pân` a luat pastila ro[ie [i s-a trezit
\n Matricea \n care locuia, nici m`car nu a [tiut ce joc jucase.

|n al doilea rând, noi acces`m puterea personal` necesar` pentru a juca
jocurile. Este nevoie de energie, putere [i vitalitate pentru a deveni con[tien]i,
pentru a privi jocurile \n fa]` [i a decide care dintre ele primesc sau nu aprobarea.

|n al treilea rând, noi ne acces`m cele mai \nalte cadre ale min]ii pentru a
declan[a surse chiar mai mari de putere [i de intui]ie. Aceasta introduce \n peisaj
dinamica uman` a cadrelor [i subliniaz` natura cognitiv-comportamental` a vie]ii
noastre. Juc`m a[a cum gândim sau credem. Jocurile sunt guvernate [i direc]ionate
de cadre. Aceasta ne furnizeaz` punctul de pârghie central care se refer` la modul
\n care lucrurile se transform` repede. Nu sunt necesari ani de analiz`: este nevoie
doar de schimbarea unui cadru. Folosim dou` puteri neprelucrate [i primordiale
pentru a realiza acest lucru – puterile noastre de a confirma sau infirma, de a spune
„Da” [i „Nu”. Prin aceste puteri ne exercit`m controlul executiv fa]` de jocurile pe
care le vom juca [i pe care nu le vom mai tolera.

|n al patrulea rând, vom modera aceast` putere pentru ca nu cumva s` ne
absoarb` complet. Ne vom schimba cadrele cu tipurile de cadre ce ne vor
structura jocurile, astfel \ncât s` juc`m jocurile exper]ilor având tipurile de valori,
viziuni [i convingeri care ne men]in cu adev`rat \n echilibru, s`n`to[i [i ra]ionali.

|n al cincilea rând, vom descoperi un domeniu structural, astfel \ncât s`
putem analiza jocurile repede sau pe larg. Analiza cadrelor ne va permite s`
devenim mai strategici [i mai prev`z`tori \n abordare. Ne va permite s` nu
fim orbi]i de fa]etele jocurilor pe care nu le vedem.

Privire de ansamblu
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|n al [aselea rând, vom explora lumea jocurilor de afaceri ale exper]ilor.
Aceasta este Partea a III-a, unde sunt prezentate jocuri de afaceri
recomandate pentru succesul t`u. Acestea sunt jocurile care \]i permit s`
preiei conducerea asupra lumii tale, asupra r`spunsurilor  [i abilit`]ii tale de
a schimba ceva. Vei decide la care jocuri vei spune „Nu” [i pe care le vei
valida cu „Da! S` juc`m!”

|n al [aptelea rând, \n domeniul afacerilor, la fel ca \n majoritatea altor
domenii complexe ale vie]ii, vor exista jocuri pentru perioade diferite. Jocuri
pentru a-]i g`si locul (Capitolul 10), jocuri pentru a face munca semnificativ`
[i satisf`c`toare (Capitolul 11), jocuri pentru a mânui lucrurile cu m`iestrie
când acestea se \nr`ut`]esc (Capitolul 12), jocuri pentru a fi cel mai bun [ef
al t`u (Capitolul 13), jocuri pentru a aduce un plus de valoare vie]ii celorlal]i
(Capitolul 14), jocuri pentru a rezolva conflicte (Capitolul 15) [i jocuri
pentru a inventa jocuri chiar mai bune (Capitolul 16).

E[ti gata de joc?

Dac` e[ti preg`tit s` intri \n joc, \]i recomand s` cite[ti cartea \n \ntregime
pentru a \n]elege sensul planului general al jocului. Apoi, preg`te[te un caiet
con]inând un plan de joc [i abilitatea pentru jocul implement`rii. Apoi, po]i
s` selectezi [i s` alegi jocurile de perfec]ionare \n afaceri pe care vrei s` ]i le
\nsu[e[ti.

Jocurile exper]ilor \n afaceri
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Capitolul 12

Când jocul afacerilor devine dur

                                                                                               .

Jocuri \n acest capitol
Jocul optimismului
Jocul \nc`p`]ân`rii
Jocul „calmând persoane violente”
Jocul calmarea stresului binevenit
Jocul stresului 
Jocul vigilen]ei calme
                                                                                                 .

Oricine poate reu[i \n afaceri dac` are un excelent produs sau serviciu,
când ofer` o calificare special` sau un serviciu, când economia este
\nfloritoare, când sunt o mul]ime de bani [i oportunit`]i \n jur, când exist`
sprijin de echip`, când sunt to]i s`n`to[i, când lucrurile merg bine \n via]a lor
personal`.

Provocarea apare când lucrurile nu merg a[a bine. Stresul, problemele,
clien]i mânio[i, angaja]i care saboteaz`, [efi ]âfno[i, probleme financiare, o
criz` \n economie, faliment, creditori vânându-ne – acestea sunt lucrurile care
ne pun geniul muncitor la \ncercare. Acestea sunt momentele când avem
nevoie de ni[te jocuri adi]ionale care ne vor sprijini spiritul [i ne vor ajuta s`
câ[tig`m \n acele situa]ii.
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Jocuri pentru vremuri grele

• Ce \]i d` b`t`i de cap la serviciu?

• Ce gen de oameni \]i \ngreuneaz` situa]ia?

• Ce circumstan]e \]i provoac` atitudinea sau determinarea?

• Ce probleme te doboar` sau te dau la o parte?

Pentru unii va fi greu s` fac` fa]` clien]ilor, [efilor sau angaja]ilor care sunt
stresa]i, mânio[i, sup`ra]i sau insulta]i. Ce jocuri pot juca eu când m` ridic
\mpotriva oamenilor „dificili”? Sau oamenilor \nc`p`]âna]i sau rezisten]i? Sau
celor care sunt rigizi, cu minte \ngust` [i care trebuie s` aib` dreptate?

Pentru al]ii, „timpurile grele” au mai mult de-a face cu tipul de provoc`ri
sau situa]ii pe care trebuie s` la \nfrunte: presiune financiar`, termene limit`,
documente, probleme de sindicat, probleme manageriale – [i lista continu`.
Care dintre acestea este pentru tine?

Noi vom avea nevoie cu siguran]` de abilitatea de a calma oameni violen]i
[i stresa]i pe care \i \ntâlnim pentru ca ei s` nu extrag` seva din noi. De
asemenea, avem nevoie de abilitatea de a fi ferm insisten]i \n a ne urm`ri
]elurile. Avem nevoie de abilitatea de a fi optimi[ti indiferent ce probleme
apar. Deci acestea nu sunt decât câteva dintre jocurile pe care le joac`
exper]ii \n afaceri.

Jocul optimismului

Descriere: Ai vrea s` joci jocul optimismului? Atunci s` [tii urm`torul
lucru: acest joc este condus de un cadru al min]ii foarte special, cadrul
determin`rii, atitudinea care spune: „\ntotdeauna sar \napoi”! Acesta este un
cadru cu o atitudine: „Nimic nu m` poate dobor\ de tot. M` voi ridica din nou
[i \n fa]a ta”!

Cadrele care ne permit s` juc`m jocul optimismului implic` acele cadre
care ne ajut` s` ne vedem pe noi \n[ine motiva]i intern [i orienta]i. Oper`m
din prorpiul nostru centru – un centru de valori [i viziuni. Când avem propriul
„punct de control” concentrat pe lucrurile din afara noastr`, noi c`ut`m
\ntotdeauna validare, afirma]ie, confirmare [i aprobare. Juc`m jocul „am

Jocurile exper]ilor \n afaceri
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nevoie s` fiu validat”. Bine\n]eles, asta necesit` motiva]ie, determinare, luarea
deciziei, responsabilitate [i flexibilitate pe autorit`]i [i experien]ele „din afar`”.

Invers, când oper`m dintr-un punct de control intern, noi tr`im dincolo de
dependen]a extern`. Oamenii care \[i revin rapid dintr-o problem` astfel c`
ei p`[esc \napoi \n vârtejul vie]ii [i activit`]ii fac acest lucru deoarece ei au o
viziune captivant` [i refuz` s` lase factorii externi (oameni, evenimente,
circumstan]e) s` arunce cu ap` rece pe pasiunile lor.

Ce \i face pe cei c`zu]i s` stea jos, s` hoin`reasc` \n pr`pastia lor
emo]ional` [i nu s` accelereze \napoi  imediat? Ce cauzeaz` asta? Lor le
lipse[te sau pierd un cadru revigorant. Deoarece viziunea lor a fost
\ntunecat`, deoarece ei au pierdut speran]a \n ceea ce pre]uiau [i deoarece ei
[i-au eliberat puterea de a se sim]i \mputernici]i s` ac]ioneze efectiv, ei
experimenteaz` continuu „c`derea”.

Ce \ntâmplare le permite \n cele din urm` s` revin`? Opusul. Ei revin când
\[i recupereaz` viziunea. Ei revin când \[i re\nnoiesc [i re\mprosp`teaz` o
viziune competitiv` pentru via]a de dup` problem`. Când fac asta, ei pot juca
jocul optimismului.

Care este scenariul t`u pentru a fi o persoan` optimist`? Ce cadre sprijin`
acest joc \n via]a ta? Stai un moment [i scrie regulile pentru acest joc:
„Niciodat` s` nu spui niciodat`”; „Niciodat` s` nu r`mâi la p`mânt”;
„Puterea de a p`[i \napoi vine dintr-o viziune revigorant`”. Când articulezi
stabilirea jocului, reguli [i rezultate, f`-o cu claritate. Exprimându-]i viziunea
[i valorile \]i re\mprosp`tezi sursa ta de energie [i vitalitate. F`-]i viziunea [i
visul destul de mari [i destul de captivante astfel ca tu s` le experimentezi ca
un cadru al min]ii cu adev`rat revigorant, unul care te va ]ine \n joc.

Ceva special ]i se va \ntâmpla când ai planul jocului t`u pentru optimism.
Vei dezvolta un foc \n stomac. Vei avea o pasiune destul de mare pentru a
pune „pa[ii” reali \n inima [i sufletul t`u. Po]i \ncepe s` dezvol]i asta acum
prin a explora simplu ce calit`]i pun „pa[ii” \n tine. Ce alte cadre ale min]ii
despre tine \nsu]i, despre via]a ta, ]elurile tale ar \mbog`]i [i structura jocul
optimismului? Când le g`se[ti, adaug`-le amestecului. (Vezi Meta-st`ri
(2000) sau Ucigând dragoni (2000).)

Beneficii [i indicii: Jucând acest joc \nseamn` c` nu vei sta niciodat` jos,
dar vei p`[i \napoi, vei r`spunde mai inteligent [i \]i vei \ndeplini cele mai
\nalte obiective.

Când jocul afacerilor devine dur
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Capitolul 13

|nva]` s` fii cel mai bun [ef al t`u

{ef propriu eficient: Arta magic` de a
te \ndruma s` faci ceea ce este necesar

                                                                                               .

Jocuri \n acest capitol
Jocul disciplinei
Jocul „f`cându-te singur s` ac]ionezi”
Jocul „bun`voin]a de a fi  instruit pentru perfec]iune” 
Jocul disciplin` \n interiorul competen]ei
                                                                                                 .

Jocul disciplinei

Exper]ii din orice domeniu joac` un singur joc care \i deosebe[te cu
adev`rat. |n aparen]` pare un joc greu, un joc dezagreabil [i chiar nepl`cut.
Aceast` impresie de suprafa]` despre jocul \nsu[i este cauza pentru care el
reprezint` o barier` pentru majoritatea oamenilor. Evit`-i pe ace[tia. Ei nu \l
practic`. Pentru ei, pur [i simplu pare un pre] prea mare de pl`tit.

Totu[i, exper]ii au un secret. Tr`ind dintr-un cadru foarte diferit [i astfel
\ntr-o lume diferit`, ei experimenteaz` acest joc foarte diferit. Pentru ei, jocul nu
este deloc dificil, dezagreabil sau nepl`cut. Pentru ei, este distractiv [i captivant.
Ei \l ador`. Ei abia a[teapt` s` se dea jos din pat diminea]a ca s` \l poat` juca.

Ce este acest joc cadru asem`n`tor cu o grani]` a exper]ilor care \i ajut` s`
reu[easc` fabulos [i \i separ` de aceia care nu fac asta? Ezit chiar s` \l
men]ionez. Majoritatea oamenilor consider` lumea \ns`[i negativ`. Citatul
faimos al lui Edison: „Geniul este 10 la sut` inspira]ie [i 90 la sut`
transpira]ie” face aluzie la acest secret.
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Dup` strategia modelatoare a lui Einstein pentru creativitate, Robert Dilts
a sugerat c` acele statistici trebuie schimbate cu Einstein. Studiile lui l-au
condus la a sugera c` geniul mai \ntâi pune pe primul loc inspira]ia [i viziunea
[i apoi doar pu]in` transpira]ie.

Oricare ar fi raportul de inspira]ie [i transpira]ie, jocul perfec]iunii \n
afaceri ne solicit` tipic s` le producem pe amândou`. Ambele joac` un rol
esen]ial \n acest joc. Nu conteaz` cât de mare, plin` de \n]eles sau uimitoare
este ideea, produsul sau serviciul, dac` cineva nu aplic` de fapt aceste lucruri
[i nu le transform` \n aplica]ii practice, inspira]ia nu va fi profitabil`. Trebuie
s` ne mobiliz`m pe noi \n[ine s` ac]ion`m eficient dac` vrem s` ne
transform`m visele \n realitate. Pentru a face ceva, pentru a realiza ceva,
pentru a aduce ceva nou [i folositor \n via]a de zi cu  zi, trebuie s` juc`m Jocul
disciplinei.

Gata, am spus-o: „Disciplin`”.

Invers, po]i s` te macini f`când lucruri, \ntâlnindu-te cu oameni, vorbind,
pl`nuind, f`când statistici, creând promo]ii. Totu[i, dac` nu este nimic de
substan]`, nicio str`lucire real`, nicio inspira]ie adev`rat` creativ` \n spatele
acestei munci aglomerate, nimic de durat` nu va rezulta din asta. Ai putea s`
produci [i s` vinzi cu succes gunoaie – dar tot gunoaie sunt.

|n afaceri, avem nevoie de ambele jocuri. Avem nevoie de o idee minunat`
(jocul creativit`]ii [i jocul inspira]iei) [i avem nevoie de abilitatea de a
implementa ideea (jocul disciplinei). Avem nevoie de viziune, \ndemânare,
abilitate, expertiz` [i avem nevoie de disciplina practic` de zi cu zi pentru a
face ceva s` se \ntâmple. De fapt, problema cu care majoritatea oamenilor se
lupt` este cea din urm`.

Dac` vrei s` ai succes cu adev`rat, [tii ce s` faci? Chiar \n acest moment,
[tii mai mult decât faci? E[ti capabil s` te mobilizezi pe tine \nsu]i s`  faci de
fapt, ceea ce [tii c` ar trebui s` faci [i chiar vrei s` faci? Te po]i mobiliza s`
faci acest lucru?

Nu doar \n afaceri ci, de asemenea, \n s`n`tatea [i bun`starea personal` [i,
dac` nu te descurci cu tine \nsu]i – st`rile tale, emo]ii, minte [i comportament
– dac` nu te po]i mobiliza s` \]i urmezi planurile [i s` te concentrezi, nu vei
dezvolta niciodat` perfec]iunea personal` la serviciu. M`car asta este evident.
Ceea ce nu este atât de evident este: cum \nv`]`m s` ne mobiliz`m s` facem
de fapt ceea ce [tim [i vrem s` facem? Aici \ntâlnim alt joc...

Jocurile exper]ilor \n afaceri
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