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Brașov, 2023 

Servus, 

Liderii politici sunt greu de înțeles pentru că sunt îngropați 
sub mormane de propagandă, defavorabilă sau favorabilă. Ca 

urmare, adevărul este adeseori imposibil de separat. De 
exemplu, nefiind de acord cu caracterizările simpliste ale lui 

Hitler, preponderent sovietice sau evreiești, de genul „un 

nebun” sau „un idiot”, am citit mai multe biografii mai noi și 
mai obiective ale dictatorului nazist, preponderent britanice. 

Am descoperit că Hitler a citit foarte mult, având perioade în 
care doar citea și ținea discursuri. Pe când era închis după 

„puciul de la berărie”, a oprit vizitele admiratorilor pentru că 

nu-i lăsau timp de citit și scris. Hitler nu s-a schimbat însă 
deloc datorită lecturilor. De exemplu, ura lui irațională față de 

evrei nu s-a atenuat, din contră. Hitler era deja osificat în 

convingerile lui și citea cu aviditate doar ceea ce i le confirma. 
Eu, din contră, dacă am o convingere, caut și informații care 

să o contrazică. Te sfătuiesc să faci la fel. 
Mereu un prieten, 

Valentin Ioan Postolache 

Discuțiile informale 

Statisticile arată că, în partea finală a negocierilor, negocierile formale durează mai puțin, pauzele pentru consultări  
sunt mai dese și discuțiile informale mai consistente (multe, îndelungi, de substanță). Negociatorii experimentați știu că 

discuțiile off-the-record sunt o componentă practic obligatorie a negocierilor. Discuțiile informale pot debloca negocieri 

aflate în impas pentru că lucruri care nu pot fi spuse la masa de negociere pot fi sugerate la o cafea sau un pahar de vin.  
Vicleșug: În discuțiile informale există tendința naturală de a se spune lucruri care nu se spun la masa de negociere. 

Este util pentru bunul mers al negocierii de după aceea, dar poate fi o capcană.  Discuțiile informale amintesc de întâlnirile 

cu prietenii și există riscul de a te comporta automat mai deschis decât ar trebui (îți amintești de la curs de reframing). 
Oponentul tău te poate stimula să spui lucruri confidențiale, începând prin a face el însuși anumite confesiuni, de fapt false 

confesiuni. Va apărea tendința de reciprocitate, dar poți da aur pe nisip. Soluția corectă este să faci confesiuni foarte mici 

la început și să te asiguri că primești ceva valoros în schimb de fiecare dată. Atenție și la informațiile false: ești mai 

susceptibil de a înghiți minciuni într-o situație informală decât în cadrul negocierilor formale.  

Magie cu dus și-ntors 

Magia despre „acasă” este că te simți bine când pleci și chiar mai bine când te întorci.  (Wendy Wunder) 

Istoria negocierii: Platforma Deepwater Horizon 

Poate îți aduci aminte de accidentul din 1984 de la fabrica Union Carbide 

Corporation din Bhopal, soldat cu 3.800 de morți și peste 500.000 indieni 
afectați de emisiile de dioxină. Judecătorii au condamnat UCC la 470 

milioane de dolari amendă. În 1989, ca urmare a eșuării petrolierului Exxon 
Valdez, Exxon s-a judecat și a plătit 3,8 miliarde de dolari costuri de curățare 

și 500 milioane de dolari amendă, conform deciziei Curții Supreme a SUA. În 

2010, în urma exploziei unui puț de foraj (poate ai văzut filmul Deepwater 
Horizon) și a poluării coastei Golfului Mexic, British Petroleum a ales soluția 

de a se recunoaște vinovată și a invitat pe toți cei afectați să-și solicite 
drepturile. Până în 2016, a ajuns să plătească 65 miliarde de dolari, ceea ce 

l-a făcut pe ambasadorul britanic în SUA să afirme că „cel puțin în statul 

Louisiana, dar poate în oricare altă parte a uniunii, este mai bine să te judeci 

decât să accepți responsabilitatea, ca un bun cetățean corporatist”. 

Vicleșug: Acceptând responsabilitatea, BP a ales greșit să negocieze în 

condiții de lipsă de putere. Era probabil mult mai bine pentru compania 
britanică să se judece (am ajuns să dau apă la moară adversarilor negocierii). 

 
Brașov, 2023 
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Rezultatul final al adevăratei învățări  

este schimbarea. (Leo Buscaglia) 

https://www.imdb.com/title/tt1860357/
https://www.imdb.com/title/tt1860357/
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Ce-am mai (re)citit: Chester Karrass – The Negotiating 

Game, ediție revizuită (prima în 1970), Harper Business, 1992 

Procesul de negociere atitudinală (attitudinal-bargaining) 

presupune că prin negocierea cu un oponent putem 

structura o relație intenționată. Există cinci tipuri de 
relații de bază pentru majoritatea situațiilor de negociere. 

Ele sunt: (1)agresivitate extremă, (2)agresivitate medie, 

(3)adaptare mutuală, (4)cooperare deschisă și (5)complicitate directă cu 
oponentul. În afaceri, este necesar să decizi care dintre aceste cinci relații 

este potrivită din punct de vedere strategic. De exemplu, putem decide că 
scopurile Americii pe termen lung în legătură cu China continentală sunt 

cel mai bine servite de o politică de adaptare mutuală. Luând în 

considerare atitudinea antidemocratică, mediu agresivă  a chinezilor, ar 
putea fi necesară urmarea unei politici de agresivitate medie modificată 

de acte ocazionale de ostilitate medie, adaptare și cooperare deschisă. 

Această strategie mixtă ar putea servi la comunicarea determinării 
noastre de a ajunge la o relație de adaptare reciprocă. 

Vicleșuguri: Este evident că atitudinile și 

relațiile dintre oponenți nu sunt imuabile, se 
pot schimba în timp, ceea ce sugerează ideea 

că sunt negociabile. Pe baza pregătirii de 

acasă, negociatorii pleacă întotdeauna de la 
anumite presupuneri care le indică modul în 

care să înceapă interacțiunea cu ceilalți. 
Unele dintre aceste presupuneri pot fi false 

(că vânzătorul vrea neapărat un preț extrem 

de mare, să zicem) sau adevărate, dar nu de 
neschimbat (cum că cumpărătorul vrea cel 

mai mic preț). După ce verifică veridicitatea 
presupunerilor sale, negociatorul poate 

decide schimbarea de atitudine care i-ar fi 

favorabilă, alegând strategia cea mai 
potrivită. Dacă analizezi, vei vedea că Rusia 

a adoptat o strategie mixtă cu Ucraina. 

 
Mediaș, 2016 

Secvența săptămânii: Wild is the Wind (2022, IMDb: 5,5/10)  Spoiler allert! 

Preluând numele unei frumoase melodii din 1976 (David Bowie - Wild Is The Wind), acest film sud-african 
merita o apreciere mai bună a cinefililor (eu i-am dat 9/10). Caracterele sunt complexe, binele și răul se 

amestecă sub influența schimbătoare a destinului (a întâmplării?), amintindu-mi de tragediile grecești. Într-

o Africa de Sud aflată într-un interminabil proces de tranziție de la apartheid la nu se știe ce (seamănă cu 
România ultimilor 30 de ani), oamenii se străduiesc ca pretutindeni să ajungă într-o situație mai bună. Asta 

presupune negocieri, compromisuri cu ei înșiși și cu cei din jur, prieteni sau dușmani. Interesant este că 

moralistul filmului este Mongo (Rusul), conducătorul unei bande locale și n-a fost o surpriză pentru mine că Mongo este 
și un negociator impecabil. Firul filmului este înlănțuirea de negocieri ale lui Vusi Matsoso, polițist negru sud-african. 

Deși nu e sărac, Vusi vrea să-i ofere soției sale însărcinate o schimbare în bine. Pentru asta adună bani luând șpagă de la 
șoferii contravenienți și jefuind traficanți de droguri. Nu vedem abilități de negociator la Vusi, nici când negociază cu un 

șofer, nici când negociază cu Mongo. Principala lui abordare este take-it-or-leave-it. Ia ce i se oferă, dacă se încadrează 

în marja lui de negociere și oferă nenegociabil. Slick, unul dintre oamenii lui Mongo îi dă lui Vusi un sfat până la urmă 

corect „ca de la un infractor la altul”: „Dacă ești obligat să stai în Iad, nu-ți petrece timpul visând la Rai.” 

Vicleșuguri: Deși ai crede că Mongo este un traficant oarecare interesat doar de bani, el se dovedește mai degrabă 
interesat de nevoi spirituale: ține la reputația lui mai mult ca la orice. Și, cum îți spuneam și la curs, nevoile spirituale 

trec înaintea celor materiale, atât pentru Mongo cât și pentru Vusi. Atenție la nevoile spirituale: pot fi mortale!    

 
București, 2019 
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