Παίξτε σαν Άνδρας κερδίστε σαν Γυναίκα
Πολλά χρόνια πριν, και καθώς πλησίαζαν τα γενέθλια μου, άρχισα να φαντάζομαι τι
υπέροχα δώρα μπορεί να μου έφερνε ο άντρας μου. Μια και ένιωθα ιδιαίτερα ρομαντικά
εκείνο τον κρύο χειμώνα, θυμάμαι πως ονειρευόμουνα μπουκέτα φρεσκοκομμένα
λουλούδια, ειδικά τα αγαπημένα μου — τριαντάφυλλα.
Όταν έφτασε η μέρα, το δώρο μου αποδείχτηκε ότι ήταν μια τηλεόραση με ακουστικά,
πράγμα που σήμαινε ότι θα μπορούσα να δω τα προγράμματα που μου άρεσαν, ενώ ο
άντρας μου θα 'βλεπε τα αθλητικά του.
Για να είμαστε και δίκαιοι, είχε αφιερώσει και χρόνο και χρήμα για το δώρο του, και
περίμενε ειλικρινά να μου αρέσει. Και πάντως, ποτέ δεν του είχα πει ότι θέλω κάτι
ρομαντικό, όπως λουλούδια.
Αυτό είναι και το κλειδί της υπόθεσης. Ποτέ δεν του το είχα πει. Η σκέψη μου ήταν: «Αν
αλήθεια νοιάζεται για μένα, θα ξέρει τι θέλω. Αν πρέπει να του πω τι θέλω, να λείπει».
Κάθε φορά, σε κάθε σεμινάριο ή ομιλία που δίνω, όταν οι γυναίκες ακούνε την ιστορία
αυτή, κουνάνε το κεφάλι. Φαίνεται πως όλες αναγνωρίζουμε το συναίσθημα αυτό.
Τώρα, μεταφράστε το συναίσθημα αυτό σε επιχειρηματικούς όρους.
Ας πούμε πως ο άμεσος στόχος σας είναι να σας αναθέσουν μια δουλειά στο Παρίσι. Ο
ανώτερος σας μιλάει συνέχεια για την περίπτωση να ανοίξει γραφείο στη Γαλλία εδώ και
ένα χρόνο. Είναι τ' όνειρο σας. Αν δε δίνετε σημασία στη σωστή στρατηγική, θα κινηθείτε
ως εξής: Θα αναφερθείτε πολύ αόριστα στο πόσο χαίρεστε να ταξιδεύετε στην Ευρώπη. Θα
πείτε ότι έχετε αρχίσει μαθήματα γαλλικών. Θα μιλήσετε για το αυξανόμενο ενδιαφέρον
σας για τη γαλλική μαγειρική.
Αλλά, ενώ εσείς τα κάνετε όλ' αυτά — και καθώς συνεχίζετε να αποδίδετε καλύτερα απ' τον
καθένα στο τμήμα σας — , κάποιος άντρας από τον ίδιο διάδρομο θα μπει καμαρωτός στο
γραφείο του αφεντικού σας και θα τον πείσει ότι είναι ο καλύτερος που έχει για το γραφείο
στο Παρίσι.
Και ο προϊστάμενος σας θα του αναθέσει το γραφείο.
Όταν διαμαρτυρηθείτε, ο προϊστάμενος έχει το δικαίωμα να απαντήσει με κάθε ειλικρίνεια:
«Δεν ήξερα ότι το ήθελες».
«Δεν κατάλαβες τους υπαινιγμούς μου;» — θα είναι η αδύναμη αντίδραση.
Τα αθλητικά διδάσκουν στους άντρες ότι πρέπει να κυνηγήσουν αυτό που θέλουν. Δεν έχει
σημασία τι παίζουν, μαθαίνουν ότι δεν κερδίζεις αν δεν εντοπίσεις το στόχο σου και δεν
αγωνιστείς για να τον επιτύχεις.
Λοιπόν, τι θα 'πρεπε να κάνετε για να πάρετε τη δουλειά στο Παρίσι; Δε χρειάζεται να το
κάνετε με τον αντρικό τρόπο. Αλλά πρέπει να: Καταλάβετε τη διαφορά ανάμεσα στο πώς
εκείνος παίζει το παιχνίδι και πώς εσείς. Αναγνωρίστε ότι, για την ώρα, ο δικός του τρόπος
είναι ο αποδεκτός. Αποφασίστε αν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο που παίζετε.
Ακολουθούν κανόνες που θα σας διδάξουν να παίζετε το παιχνίδι με τον τρόπο των αντρών
— και να κερδίζετε. Κάθε κατεύθυνση συμπεριλαμβάνει ένα σενάριο, τις
αντιπροσωπευτικές κινήσεις, που κάνει ένας άντρας και μια γυναίκα, καθώς και κάποιες
σκέψεις για ανάλυση.
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