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Eló́szó

John Lennon pontosan fel tudta idézni azt a pil-
lanatot, amikor beleszeretett Yoko Onóba. 1966 
novemberében az Indica Art Galleryben nyílt ki-
állítás Yoko munkáiból, és volt ott egy különös 
installáció: egy gyéren megvilágított, ingatag létra 
tetejére állva a látogatók messzelátón keresztül a 
plafon egy kis pontján egyetlen, alig kivehető szót 
olvashattak.

Az egyszerű, hétköznapi szó kontrasztban a ve-
szélyes és bizonytalan világgal, elképesztő hatással 
volt az énekesre. Annyira szíven ütötte, hogy azon-
nal beleszeretett a nőbe.

Most sokan bizonyára azt hiszik, hogy ez a szó a 
„szeretet” volt, de tévednek. Van ugyan köze hoz-
zá, de vitathatatlanul többször hangzik el nap mint 
nap, a legkülönbözőbb élethelyzetekben.

Ez a szó az „igen” volt.
Mindannyian tudjuk, milyen hatalmas jelentő-

sége lehet ennek a szónak, lehetőségek egész tárhá-
zát nyithatja meg számunkra: buzdíthat tanulásra, 
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felfedezésre, zöld utat adhat egy projektnek, hatá-
sára beteljesedhet egy kapcsolat. Az „igen” enge-
délyt ad, beleegyezést jelent, ugyanakkor betelje-
síti a legalapvetőbb emberi vágyat: a kapcsolódást 
másokhoz.

Ugyanakkor mindannyiunknak ismerős a fruszt-
ráció és a csalódottság is, amit a „nem” hallatán 
érzünk.

Attól, hogy az „igen” egyszerű, rövidke szó, ne 
higgyük, hogy könnyen is adják. Legalábbis, ha 
nem ismerjük a meggyőzés bizonyos eszközeit.

Az Igen! huszonegy rövid, akár öt-tíz perc alatt 
is elolvasható fejezetet tartalmaz, valamennyi egy-
egy bizonyítottan hatékony meggyőzési stratégiát 
vázol fel. Mindegy, hogy egy munkatársra, egy ba-
rátra, a partnerünkre, a főnökünkre vagy akár egy 
idegenre szeretnénk hatással lenni, a könyvben be-
mutatott módszerek a mindennapi élet számos te-
rületén alkalmazhatók, legyen szó egy megromlott 
kapcsolat rendbehozásáról vagy fizetésemelésről. 
Ezeket a stratégiákat akkor is kamatoztathatjuk, ha 
egy családtagtól vagy egy szomszédtól szeretnénk 
szívességet kérni, egy barátot terelnénk jó irányba, 
bővítenénk a kapcsolati hálónkat, esetleg a Twitte-
ren szándékozunk valakit meggyőzni véleményünk 
helyességéről.
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A meggyőzés nem varázslat. Igaz, hogy bizonyos 
embereknek veleszületett képességük van mások 
befolyásolására, ez azonban nem jelenti azt, hogy 
nekünk, többieknek bele kellene törődnünk abba, 
hogy ötleteink és kéréseink semmivé lesznek. Ku-
tatók évtizedek óta vizsgálják az általánosan alkal-
mazható stratégiákat, amelyekkel sikeresen befo-
lyásolhatunk másokat. A hatásgyakorlás világszerte 
elismert szakértőiként csak olyan módszereket mu-
tatunk be, amelyekről tudományosan is bizonyítot-
ták, hogy növelik a meggyőző erőt. Különböző alap-
elvekről és ezek hatékony, etikus alkalmazásáról lesz 
szó ebben a könyvben. Az egyik fejezetben (13., El-
ismerés) bemutatjuk, hogyan boldogulhatunk egy 
nehezen kezelhető kollégával. Egy másikban (18., 
Összehasonlítás) a hatékony tárgyalástechnikával 
ismerkedhetünk meg. A huszonegy rövid fejezet a 
meggyőzés alapelveinek alkalmazási lehetőségeit 
mutatja be, segítségükkel több barátra tehetünk 
szert, magunk mellé állíthatjuk a bizonytalanokat, 
magabiztosabbak lehetünk, és megváltoztathatjuk 
a rólunk kialakult képet. Mindegy, hogy valaki csak 
mazsolázgat a könyvből, vagy szisztematikusan fe-
jezetről fejezetre halad, egészen biztos, hogy az ol-
vasottak hatására az élet számos területén a koráb-
binál gyakrabban hallja majd az „igen” szót.

Előszó
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Felhívnánk azonban a figyelmet egy fontos do-
logra: egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz a sze-
mély többször is igent fog mondani. Ha valaki úgy 
érzi, hogy manipulálták, átverték, vagy kikénysze-
rítették belőle a beleegyezést, legközelebb, egy ha-
sonló szituációban nagy valószínűséggel védekező 
módba kapcsol. Tehát ha újra és újra meggyőzők 
szeretnénk lenni, megfontoltan kell alkalmaznunk 
a felvázolt technikákat. Ez a könyv betekintést 
nyújt a hatásgyakorlás izgalmas világába, és ez még 
csak a kezdet.

Nem azt akarjuk mindezzel mondani, hogy Len-
non híres dalában a „szeretet” szót „igenre” kellett 
volna cserélni, de azt kétségkívül állíthatjuk: ha 
megértjük és megfogadjuk a könyvben leírtakat, az 
élet minden területén egyre gyakrabban monda-
nak majd nekünk igent.
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Kezdeményezés

Adjunk, hogy kapjunk!

Régóta tudjuk, hogy nagylelkűnek lenni kifizető-
dő. Ha ajándékozunk, segítünk vagy szívességet te-
szünk másoknak, rendszerint népszerűbbek és el-
ismertebbek leszünk, mi több, evolúciós kutatások 
alapján egészségesebbek és boldogabbak is.

Adni az egyik legemberibb dolog, és a hasz-
nunkra lehet, ha valakit magunk mellé szeretnénk 
állítani. Akik segítséget vagy támogatást kapnak, 
általában viszonozzák, ha az alkalom úgy kívánja. 
Ez a viselkedés a kölcsönösségen alapszik: az em-
berek hajlamosak úgy viszonyulni másokhoz, aho-
gyan korábban hozzájuk is viszonyultak.

Ezt az erős társadalmi normát minden emberi 
közösség már gyermekkortól sulykolja tagjaiba. 
Mi is azt tanultuk szüleinktől: „úgy bánj másokkal, 
ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak”, őket pe-
dig kétségtelenül ugyanígy nevelték annak idején. 
Ennek egyszerűen az az oka, hogy a kölcsönösség 
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minden érintett számára előnyös, hatékony együtt-
működést és tartós kapcsolatokat eredményez.

Gondoljuk csak végig! A szomszéd valószínű-
leg azért hív át magához, mert barátkozni szeretne, 
és reméli, hogy hamarosan mi is meghívjuk őt. Így 
lassan közelebbi kapcsolat alakul ki közöttünk. Egy 
munkahelyen joggal várhatjuk, hogy ha segítünk 
egy kollégának, akkor ő is támogat majd bennün-
ket. Cinikusnak tűnhet, ha úgy értelmezzük a fent 
leírtakat, hogy az emberek csak magukra gondol-
nak, amikor másokon segítenek. Ez igaz is lehet 
bizonyos emberekre, de nem ez a lényeg. Adjunk 
nyíltan és önként, a kölcsönösség törvénye pedig 
teszi a dolgát!

Vegyük észre, hogy az első nagylelkű mozzanat 
az, ami aktiválja a kölcsönösség törvényét! A kez-
deményező hatására a többiek kötelességüknek 
érzik, hogy ők is így tegyenek. Következésképpen 
a társadalmi kötelezettség miatt az emberek hajla-
mosabbak igent mondani annak, akinek tartoznak. 
Többnyire nem is tudatos döntés eredménye ez, 
hanem a mélyen belénk ivódott norma hatása.

A jó kereskedők tudják: attól, hogy egy ingye-
nes termékmintát vagy egy új applikációt ki lehet 
próbálni, még nem vásárol tőlük mindenki. Annyi 
potenciális vevőt azonban elérnek így, amennyitől 
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már megtérül a befektetés. A jótékonysági szerve-
zetek gyakran egy kis ajándékot, például üdvözlő-
lapcsomagot mellékelnek kampányfelhívásaikhoz, 
így ugyanis több embert tudnak adakozásra bírni. 
Az amerikai mozgássérült veteránokat támogató 
jótékonysági szervezethez csaknem duplaannyi 
adomány érkezett, amikor a hozzájárulásra buz-
dító levelek mellé személyre szóló postai címke-
készletet tettek.

Ez nem jelenti azt, hogy ha adunk másoknak, 
akkor garantáltan megtérül a befektetés, különö-
sen akkor nem, ha az ajánlat mögött egyértelműen 
hátsó szándék húzódik. Ha az utcán egy idegen 
pénzt kínálna, nem valószínű, hogy elfogadnánk. 
Valószínűbb, hogy átverésre gyanakodnánk, és fel-
tehetően igazunk is lenne.

Akkor azonban, ha megfontoltan és személy-
re szabottan adunk, nem lehet kétségünk afelől, 
hogy megtapasztaljuk a kölcsönösség törvényének 
működését. Rohanó, egyre személytelenebbé váló 
világunkban csodákat tehet, ha valami személyre 
szól. Randy Garner pszichológus azt tapasztalta, 
hogy kétszer annyi ember töltötte ki a kérdőíveit, 
ha kézzel írott, névre szóló üzenettel látta el őket. 
Oka van annak is, hogy szinte kivétel nélkül fel-
bontjuk a kézírással címzett leveleket: kitűnnek a 

Kezdeményezés
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postaládánkban landolt levelek közül, mert valaki 
időt és energiát nem kímélve személyre szólóvá 
tette őket, arra ösztönözve, hogy mi is vegyük a 
fáradságot, és válaszoljunk.

Megfigyelhetjük, hogy rendszerint azok a leg-
meggyőzőbb emberek a munkahelyen, a baráti kör-
ben és a különböző társadalmi csoportokban, akik 
elsőként kínálnak segítséget és támogatást, nyilván-
valóan feltétel nélkül és személyre szabottan.

A hatásgyakorlás mesterei nem azok, akik azt 
kérdezik, „Ki segíthet nekem?”, hanem azok, akik 
úgy teszik fel a kérdést: „Kinek segíthetek én?”.

*
Ha el szeretnénk érni valakinél valamit,

először gondoljuk át, miben tudnánk a hasznára lenni!

*
Gondolkodjunk el azon, hogyan tudnánk kéréseinket 

személyre szabottabbá tenni!
Küldhetnénk-e esetleg kézzel írott leveleket,

vagy e-mailezés helyett felhívhatnánk-e valakit?

*
Ahelyett, hogy „Ki segíthetne nekem?”, kérdezzük

azt magunktól: „Kinek segíthetnék”?


