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Bevezetés
A világ legszebb szava

A világ legszebb szava egyértelműen az „igen.” Ezzel a szóval örömet oko-
zunk a másik embernek. Kérésnek teszünk eleget, elintézünk valamit; 
megállapodásra jutunk. Mindenki boldog, az élet szép. E logika szerint 

a világ legcsúnyább szava a „nem”. Senkinek nem jó. Elutasítást jelent, hajthatat-
lanságot, meg-nem-alkuvást, amely megakasztja az egyezséget. Egy gyilkos szó. 

A legtöbben így gondolkodunk manapság, ebben a kompromisszum 
és feltételezés alapú világban. Az a helyzet, hogy ezt a gondolkodás mó dot 
alapjaiban kellene megváltoztatni. Tárgyalásaink során ugyanis az „igen” 
a legrosszabb szó. Túl gyakori használata arról tanúskodik, hogy fé-
lünk a sikertelenségtől és az alulmaradástól. Arra utal, hogy túlzottan is 
kompromisszumkészek vagyunk, és hogy nekünk bármilyen egyezség meg-
felel. Ha nem akarjuk, hogy ilyen kép alakuljon ki rólunk, kezdjünk el nemet 
mondani! A „nem” felszabadít és megvéd minket.

Vegyük például Bill esetét! Bill sikeres értékesítő a Midwest cégnél. (A Bill 
név fiktív személyt jelöl, ahogy ebben a könyvben minden más név is.) Bill 
account menedzser, feladata a Dumont cég ügyeinek intézése. A Midwest 
már hét éve ügyfelének tudhatja a Dumontot, együttműködésük sikeres-
nek mondható. Eddig semmilyen jele nem volt annak, hogy ez a helyzet 
változni fog. A Midwest kiváló minőségű darabárut gyárt, jó áron. Hirte-
len azonban a szokásos üzleti telefonhívás igen kellemetlen fordulatot vesz.  
A Dumont új beszerzője – legyen a neve Steve – minden előzmény nélkül 
közli Bill-lel: „Sajnálom, de ezentúl más beszállítótól vesszük az árut. Elegünk 
van a cégük arrogáns viselkedéséből, ezért úgy döntöttünk, hogy ezentúl a 
három konkurensük egyikétől szerezzük be az árut. Már évek óta mindent 
elkövetnek, hogy a beszállítóink közé kerülhessenek.” 

Bill – mint az értékesítők többsége – azonnal arra gondol, hogy Steve és 
a Dumont tulajdonképpen csak árcsökkentést akar kiharcolni. Bill  úgy véli, 
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hogy ebből a helyzetből egyetlen módon kerülhet ki jól: ha azonnal beadja a 
derekát és kompromisszumot javasol. Lejjebb megy az árral, ezzel megmenti 
az üzleti kapcsolatot. Azonnal kalkulálni kezd. Mekkora az a legkisebb en-
gedmény, amit letehet az asztalra, hogy megtarthassa a Dumont-szerződést? 
Mekkora az a kedvezmény, aminek megajánlása már az állásába kerülne? 
Szinte ösztönösen teszi fel a kérdést Steve-nek, hogy mekkora ár lenne meg-
felelő nekik, hogy a Dumont továbbra is az ügyfelük maradjon. Steve alig 
tudja megállni, hogy kárörvendően el ne nevesse magát, ám így is hallhatóan 
örül a gyors sikernek. Nagyon könnyű volt. Máris ráállította Billt arra a vá-
gányra, amire akarta. Azt feleli neki: „Nézze Bill, nagyra értékelem, hogy jobb 
ajánlatot akar adni nekünk, bár nem hiszem, hogy létezik olyan ajánlat, ami 
megtarthatná maguknak az üzletet. De hajlandó vagyok a vezetés elé tárni a 
javaslatát, ha 14 centet enged a darabárból.”

Bill megijed. Elvesztheti a Dumontot, mint ügyfelet! Ha ez megtörté-
nik, kidobhatja a szakmai önéletrajzát és meghirdetheti a házát az ingatlan-
piacon. Az érzelmi káosz nem túlzó kifejezés Bill pillanatnyi lelkiállapotára. 
Meginog egyensúlya, szíve hevesen ver – de képes összeszedni magát és időt 
kér. Ezt Steve meg is adja neki. Bill felhívja Susant, az értékesítési igazgatót. 
Azt mondja, hogy a Dumontnál új szelek fújnak, csak úgy lehet megtartani 
az ügyfelet, ha nagy kedvezményt adnak, legalább 14 centet a darabárból. 
Különben a Dumont mástól vásárol. Susan ezzel partner lesz a káoszkezelés-
ben. Bill sikertelensége az ő sikertelensége is lenne, és ahogy Bill is mindent 
elhitt, amit a Dumont beszerzője mondott, Susan is azonnal készpénznek 
vesz mindent, amit Billtől hall. „Szerinted a 12 cent elég jó ajánlat lesz, Bill?” 
Mindketten azt feltételezik, hogy a Steve által megadott 14 cent a felső érték, 
tehát egy kicsit kevesebbel is be fogja érni. Sem Billnek, sem Susannak nincs 
fogalma arról, hogy valójában mi történik a Dumontnál. Csak azt tudják, 
hogy ez egy olyan világ, amelyben mindkét félnek nyernie kell: „Kérjetek és 
adatik” – és máris kész az egyezség.

Én ezt kompromisszum és félelem alapú tárgyalásnak nevezem. Steve, a 
Dumont beszerzője Bill és Susan kudarctól való félelmével kalkulál. Nagyon 
jól tudja, hogy félnek elveszíteni az ügyfelet. Így aztán meglehetős nyíltsággal 
manipulálja őket. Ez a világ legrégebbi játéka, naponta milliószor beválik. Én 
azonban a „nem”-en alapuló szisztémát vallom és hirdetem, amely a tárgya-
lásokban egyszerűen a status quo fenntartását jelenti. Ha Steve 14 cent egy-
ségárkedvezményt akar, és Bill „nem”-et mond, a dolgok a rendes helyükön 
maradnak. Ebből az alapállásból Bill megfelelő döntésre juthat, hogy egyálta-
lán adjon-e árkedvezményt, és ha igen, akkor vajon annyit-e, amennyit Steve 
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kér, vagy pedig kevesebbet. Így a tények ismeretében, az új tényállás alapján 
hozhat döntést, nem pedig érzelmei, félelme és szorongása alapján, amit a 
munkája és a további karrierje veszélyeztetése vált ki belőle.

Az „igen” kimondására való késztetés (mint azt az A sikeres tárgyalás 
alapjai1 és más kompromisszum, feltételezés, félelem és érzelem alapú ta-
nok prófétái hirdetik) aláássa az ember gondolkodását, míg a „nem” stratégia 
felszabadítja és védelmezi az egyént, pusztán azzal, hogy feloldja a tárgyalás 
érzelmi feszültségét. A „nem” stratégia biztonságos keretet teremt, amin be-
lül megtalálhatjuk a legjobb megoldást. 

Szemléltetésképpen térjünk vissza Bill történetéhez! Ha Bill a „nem”-
szisztémát alkalmazná, Steve 14 centes engedménykérése egyáltalán nem 
lepné meg, nem okozna fennakadást, mert nem érzelmi alapon, hanem 
szisztematikusan válaszolna. Ez esetben Bill gondosan mérlegelné a Midwest 
célját és szándékát, és rájönne: nem valószínű, hogy a cég menedzsmentje je-
lentős kompromisszumot támogatna pusztán azon az alapon, hogy valaki ezt 
kéri. A Midwestet saját belső értékrendszere alapján elemezve Bill úgy ítélné 
meg, hogy Steve és a Dumont érdeke is alaposabb elemzést igényel.

A „nem”-szisztémában Bill számos kérdést tesz fel Steve-nek, minden 
kérdés arra irányul, hogyan látja Steve, mit jelentene a Dumontnak, ha lecse-
rélné a beszállítóját. Például: „Mit csináltunk rosszul, Steve? Mennyi problé-
mával találkozott a Dumont a Midwest termékével kapcsolatban? Mekkora 
kockázatot képes vállalni a Dumont egy kipróbálatlan új termékért, ami még 
nem bizonyított?” Bill ezeket a kérdéseket tudatosan teszi fel és a válaszokat 
szisztematikusan rögzíti. Természetesen a válaszokat már előre ismeri: pon-
tosan tudja, milyen selejtszázalék fordul elő a Midwest termékeiben, mennyi 
kockázatot tud vállalni a Dumont, és ismeri a versenytársak áruinak minő-
ségét és árát is. 

Vagyis Bill nemet mond arra, hogy nagy árengedményt adjon, egyben szi-
lárd alapot ad a tárgyalásnak, olyan alapot, amelyre építeni lehet. Az üzleti 
világban nagyon sokan félnek attól, hogy nemet mondjanak, nehogy elveszít-
sék a Steve-féle ügyfeleket, de ez a legtöbbször mégsem következik be. Hiszen 
a Dumont nem ok nélkül vásárolta hét éven át a Midwest termékét. Végső 
soron Bill és a Midwest morfondírozhatnak egy keveset az áron – vagy még 
azt sem. Mindenesetre a döntés konkrét és pontos információkon fog alapul-
ni, nem feltételezéseken vagy érzelmeken. Az elhatározás alapja az lesz, hogy 

1 Roger Fisher: A sikeres tárgyalás alapjai. Ford. Jánossy Ilona és Dobravszky Sándor, Budapest,   
Bagolyvár Kft., 1998. (A Szerk.)
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Steve szerint a Dumont számára mit jelent a gyakorlatban a beszállítóváltás. 
Könnyen lehet, hogy úgy ítéli meg, nem az árcsökkentés, hanem az áremelés 
lenne indokolt. A valós üzleti világban sokszor tapasztaltam ezt.

Tehát ha a „nem”-szisztéma vezérli Billt, az meg is védi a folyamat minden 
lépésében. 

Ne legyenek kétségeink, megvédene minket is. A magánéletünkben és 
a munkánk során nap nap után számos döntést hozunk. Azaz tárgyalunk, 
alkuszunk, egyeztetünk. Ezek az egyezségek – kicsiben és nagyban – nagy 
hatással vannak életünkre. Tulajdonképpen ezek határozzák meg életün-
ket – mindannyiunk életét. De vajon hányan képesek tudatosan irányítani 
a döntéseiket? Nagyon kevesen. A leggyakrabban szórakozottan elsiklunk a 
döntéshelyzetek felett. Néha nem is vagyunk tudatában annak, hogy éppen 
tárgyalunk valakivel, hát még hogy fel is legyünk rá készülve… végül persze 
már késő. Hányszor tapasztaltuk meg a pánikot olyan hirtelen megállapodá-
sok után, amiket meggondolatlanul kötöttünk, vagy aminek következményét 
nem mértük fel? Nem nagyon láttunk még olyan embert, aki legalább egyszer 
ne tapasztalta volna megdöbbenve, hogy a tárgyalás milyen váratlanul ki tud 
siklani. „Mi történt? Most mit tegyünk?”– kérdezzük ilyenkor kétségbeesve.

Vegyük például az egyik barátom, Ralph esetét! Ralph ingatlanfejlesztő, 
aki egész vagyonát egy kaliforniai projektbe fektette. Azon a környéken a ter-
mészeti erőforrások megőrzése és védelme nagyon fontos a közösségnek, és 
Ralph olyan helyhatósági tárgyalópartnerekkel találta magát szemben, akik-
kel egyszerűen képtelen volt egyezségre jutni. Elém tárta panaszait, hogy mi-
lyen nehéz zöld ágra vergődni ezzel a társasággal, akik teljesen tönkre akarják 
tenni üzletileg. Megkérdeztem tőle, mit akarnak a helybeliek. 

– Megnehezíteni a dolgomat. Kiszorítani a völgyből – válaszolta a barátom.
– Na, de komolyan, mit akarnak?
– Hát, pontosan mit értesz az alatt, hogy mit akarnak?
– Ez ugye egy tárgyalás – milyen eredményt akarnak elérni? Nyilván van 

motivációjuk.
Barátom szótlanul gondolkodott kérdésemen, és rájött, hogy fogalma 

sincs, mit akarnak. Elé tettem egy papírlapot, és elkezdtük felvázolni a ter-
vet. Összeszedtük az alapkérdéseket, például hogy Ralph ingatlanfejlesztési 
projektjének mi a hosszú távú célja, mi a folyamatos feladata és felelőssége, 
és hogy mit követel meg a helybeliek világa. Ralph pontosan tudta, hogy mit 
akar ő a tárgyalástól, de a tudása ezzel ki is merült. Fogalma sem volt, mit 
akar a másik oldal, a helybeliek. Amikor a helyzet a legkisebb mértékben 
komplikálttá vált, halvány fogalma sem volt már, hogyan folytassa a tárgya-
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lást. Nem volt folyamatterve a munkájához – nem volt terve döntéseinek alá-
támasztására és javítására. Ami azt illeti, sosem tekintette a tárgyalást dön-
tések sorozatának. Terv nélkül, érzelmi alapon, érzelmi vezérléssel tárgyalt 
– izgatottan, talán némi félelemmel is. Alaptalan feltételezések terhelték.  
A kristálygömbje, amiben a jövőt látta, nagyon homályos volt, ami a kristály-
gömb hiányánál is rosszabb. Nem csoda, hogy nem jutott egyről a kettőre. 
Ám amint felfedezte, hogy döntési alapon tárgyalhat és a „nem”-ből nagy 
előnyre tehet szert, nagyobb tudással és magabiztosabban ült tárgyalóasz-
talhoz a helyi hatósággal. Végül ingatlanfejlesztési projektje szinte mindenki 
teljes megelégedésére megvalósult. 

Célom ezzel a könyvvel az, hogy olyan új gondolkodásmódot mutassak be 
az olvasónak, amit húsz éve Ralphnak bemutattam, és amire ma is oktatom 
ügyfeleimet. Az egyeztetés az egyeztetés, legyen a tárgy akár:

• több millió dolláros bonyolult ügylet, ami ezen áll vagy bukik;
• karrierépítő javaslat benyújtása a főnöknek;
• bejutás a kiválasztott egyetemre;
• vita elsimítása a fővállalkozóval (vagy a bérbeadóval);
• gyermekünk rábeszélése az alvásra;
• nyári gyakornoki munka vagy az első állás megszerzése;
• egy parttalannak tűnő szülői értekezlet megnyugtató lezárása.

Az én módszeremmel bármilyen témában lehet egyeztetni, tárgyalni, meg-
egyezésre jutni. Nincs több reménykedés és imádkozás. Nincs több félelem 
és pánik. Ezzel a módszerrel mindig tudni fogjuk, hol tartunk, és mi a kö-
vetkező lépés. Nincs több találgatás, szükségtelen meghátrálás és kényszerű 
alku. Nincs több elvesztegetett válasz és felajánlás, és nincs több megbánt 
kompromisszum sem. Minden emberi konfliktusban és problémában rögtön 
meglátjuk az egyeztetés lehetőségét, amit tervezéssel és határozott döntés-
hozatallal ésszerűen kézben tarthatunk.

Nem szükségszerű, hogy üzleti és magánéletünkben eluralkodjon a káosz. 
Van sokkal jobb megoldás, ráadásul nem is olyan bonyolult, mint az atom-
fizika. Az én „nem”-szisztémám meghatározott alapelvekre és gyakorlati al-
kalmazási szabályokra épül, amiket lépésről lépésre követhetünk. Módsze-
rem mindenütt alkalmazható: a családi életben a szülők között vagy a szülők 
és gyermekek közt, illetve a vállalkozók, profi vállalati tárgyalók, ügyvezető 
igazgatók, tanárok, ingatlanügynökök, bankárok, politikusok, azaz mindenki 
számára használható, szakmunkásoktól a diplomatákig.
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Célom, hogy az olvasó egy kicsit – illetve nagyon is – másképp gondoljon 
az egyeztetésre és a tárgyalásra: ne mindennapos feladatként, de ne is rémálom-
ként, hanem olyan feladatként, amelynek módszerét el lehet sajátítani, és amit 
élvezni lehet. A „nem”-mel nagyon is kézben tarthatjuk a tárgyalás kimenetelét. 
Nincs több kínos csodálkozás: „Hogy történhetett ez? Most mit tegyek?” Ezek-
nek az időknek vége! A „nem”-szisztéma révén biztonságos területre léptünk.

Ahhoz, hogy megértsük a „nem” erejét, tudnunk kell, hogy a „nem” min-
denestől elutasítja a tárgyalásokban ma uralkodó kompromisszum és fel-
tételezés alapú paradigmát. Ha ettől összerezzenünk – hiszen ki ne akarna 
„igen” választ kapni –, akkor olvassunk még pár oldalt a könyvből! A „nem”-
szisztéma nem egyszerűen ellenkezést, ellentmondást jelent. Teljesen új pa-
radigmát teremt a tárgyalásban, olyant, ami előbb józan észt, aztán intellek-
tuális tartalmat, majd gyakorlati értelmet visz életünkbe és munkánkba.

Ha valaki az elvárt kompromisszumok és végtelen feltételezések híve, ak-
kor sok üzletembert talál, beleértve engem is, aki bármikor megeszi reggeli-
re. Ugyanis ezek az üzletemberek olyan magas szintű stratégiát dolgoztak ki, 
amelynek egyetlen célja kihasználni a tárgyalófél kompromisszum és feltéte-
lezés alapú gondolkodásmódjának gyengeségét. Ezek a taktikák és stratégiák 
lehetővé teszik számukra, hogy különösebb erőfeszítés, idegőrlő egyeztetés 
és üzletük nap nap utáni veszélyeztetése nélkül elérjék céljukat. Gondoljunk 
csak Steve esetére a Dumontnál! Célom ezzel a könyvvel az, hogy az olvasó 
képes legyen megfordítani az ilyen tárgyalások menetét. A „nem”-szisztéma 
egyértelműen keresztülhúzza a Steve-félék számításait, és más hasonló tár-
gyalási stratégiákat is könnyedén hatástalaníthatunk vele. Biztosítja, hogy az 
tarthassa kézben a helyzetet, aki a nemet képes kimondani. Könyvemben 
példákon mutatom be, milyen nagy sikereket értek el ügyfeleim a módsze-
remmel. Az olvasó első kézből, biztos forrásból tudhatja meg, milyen jelen-
tős eredményeket lehet elérni a „nem” mindennapi használatával.

Módszeremet és a „nem-alapelv” ismertetését először is egy családi törté-
nettel szemléltetem. Egyszer megfigyeltem, amint unokám a lefekvés ügyé-
ben egyezkedik édesanyjával. Hallgattam, ahogy a hároméves Lily ötször ne-
met mond anyjának, és a végén pontosan azt éri el, amit akart. Lily biztosan 
nem félt nemet mondani és nemleges választ kapni… Egyszerűen csak tár-
gyalt és tárgyalt. A „nem” sikeréhez fontos a kitartás.

Akinek vannak gyerekei, pontosan tudja, hogy a gyerek, ha „nem”-et hall, 
azt nem a tárgyalás végeként, hanem az elejeként értelmezi. Felnőttként azon-
ban arra kondicionálnak, arra képeznek minket, hogy féljünk ettől a szótól, 
így hallgatóságomnak és ügyfeleimnek lassan, lépésről lépésre bizonyítom be, 
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hogy az udvarias nemet mondásnak, a „nem” válasz nyugodt fogadásának és 
kiváltásának hasznos hatása van a tárgyalások, egyeztetések során. Sőt annak, 
ha a másik felet a „nem” kimondására késztetjük, hatalmas ereje van, mivel 
lerombolhatja az akadályokat, és lehetővé teszi a megbízható, előnyös kom-
munikációt. Ha megengedjük, hogy nemet mondjanak, azzal csökkentjük a 
feszültséget és az érzelmek fokát. Mivel az imént a gyerekeket hoztuk szóba, 
tegyük fel, hogy tanári fogadóórán vagyunk és a gyerek önkontroll- és tekin-
télytisztelet-hiányáról kell beszélnünk a tanárral. Ez nagyon kellemetlen be-
szélgetés lehet, komoly problémák lappangnak benne. Már beszéltünk erről 
a kis Johnnyval is, van is tervünk rá, hogyan lehet megoldani a problémát és 
fiunkat a helyes útra terelni. Azért jöttünk a tanárhoz, hogy a segítségét kérjük 
és meg is kapjuk. Ez egyszerűen tárgyalás, egyeztetés. Az eszmecserét azzal 
kell kezdenünk, hogy világosan és egyértelműen közöljük a tanárral, hogy van 
tervünk, és szeretnénk, ha ezt mérlegelné, és ha nem tetszik neki, nyugodtan 
utasítsa el az ötletet. Azt akarjuk, hogy ne érezze kellemetlenül magát, ha ne-
met mond. Legjobb, ha ezt már az elején világosan megmondjuk neki: „Kedves 
tanárnő, észrevettem, hogy Johnny egy kissé nyughatatlan, és van elképzelé-
sem arra, hogy hogyan oldjuk meg a problémát, amit ez jelent. Szeretném, ha 
mérlegelné, de ha kifogása van ellene, nyugodtan mondjon rá nemet! Örülnék, 
ha elmondaná róla a véleményét. Szóval, nekem az a benyomásom, hogy…”

Ez egyenes felszólítás arra, hogy a tanár nyugodtan mondhat nemet, oldja a 
feszültséget, és ha szükséges, így a tanár el is mondja a valós helyzetet. És ko-
molyan is kell gondolnunk, hogy nemet mondhat – mert feltehetően tényleg 
nem tudjuk, mi folyik az iskolában.

A tanár szerepében pedig kezdhetjük így a megbeszélést: „Kedves apu-
ka, sajnos, én csak Johnnyt ismerem, Önt még nem annyira. Jó fiú, de már 
huszonhárom éve tanítok, és a viselkedése időnként kérdéseket vet fel. Fel-
tehetném Önnek ezeket a kérdéseket? Kérem, valós választ adjon, bármi le-
gyen is az!” Ez finomabb felhívás a „nem”-re – és a tanárnak is komolyan kell 
gondolnia. Mert a szülő és a tanár számára is felszabadításként hat a „nem” 
válasz elfogadásának lehetősége: az akadályok rögtön leomlanak, lehetőség 
nyílik a probléma együttes erővel való megoldására.

Visszatérve az üzleti életre, tegyük fel, hogy cégünket egy előnytelen 
szerződés terheli, amit egy olyan tárgyaló kötött, aki régen nincs a cégnél. 
Minden teljesítéssel pénzt vesztünk – valamit tenni kell. Az egyik lehetséges 
stratégia az, hogy telefonálunk „egyenesen legfelülre”, és a másik cég vezető-
jével egyszerűen és köntörfalazás nélkül közöljük: „Egy rossz alkut kötöttünk 
Önökkel, így jött létre ez a szerződés. Önök ezt valószínűleg már akkor is 
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tudták. Mi nem. De most már tudjuk. Jelen felállásban nincs további mód az 
együttműködésre. Hogyan hozhatnánk helyre? Mikor találkozhatnánk, hogy 
megoldást találjunk?”

Sokan félnek az ilyen telefonbeszélgetéstől és nem is teszik meg; mások a 
gondolatától is elképednek. De tulajdonképpen ez a legbiztonságosabb do-
log, amit tehetünk. Egyszerűen és becsületesen feltárjuk a helyzetet. „Nem 
folytathatjuk úgy, ahogy az előző tárgyalónk megállapodott Önökkel, az szá-
munkra végzetes lenne, de megoldhatjuk ezt a problémát. Beszéljük meg!” 
Az a helyzet, hogy a másik cég örömmel leül velünk tárgyalni. Miért? Azért, 
mert ez a leghatékonyabb döntés a részükről, ha meg akarják tartani a szá-
mukra is fontos üzleti kapcsolatot.

Azért hangsúlyozom a „nem” erejét, hogy azt hangsúlyozzam: az a jó tár-
gyaló, aki jó döntéseket hoz, mivel a jó tárgyalást a döntéshozatal minősége 
határozza meg. A „nem” olyan új gondolkodási keretet ad, amiben bármilyen 
tárgyalás során jó döntéseket hozhatunk. Ha ezzel az alapelvvel nyitunk be a 
tárgyalásra, képesek leszünk megfelelni akár a tanári konzultáción, akár egy 
nagy értékű szállítás kapcsán felmerülő döntéshozatali helyzetben.

Teljesen egyértelművé szeretném tenni: a „nem” alapelv nem a meg nem 
alkuvó hajthatatlanságról szól. Éppen ellenkezőleg. A nyitottságról és őszin-
teségről. A „nem” szabadsága lehetőséget ad az asztalnál ülő minden tárgyaló 
félnek arra, hogy racionálisan beszéljen. Oldjuk a feszültséget! Lassítsuk le a 
dolgokat! A „nem” szabadsága azt jelenti, hogy az érintett felek félretehetik a 
kivagyiságot, az „igazam van”, „én vagyok a legokosabb”, „én vagyok a legerő-
sebb”, „én vagyok a legkeményebb” típusú viselkedést.  A „nem”-szisztéma 
megóv attól, hogy gyenge, vagy ami annál is rombolóbb: rossz döntéseket 
hozzunk csak azért, mert biztonságra vágyunk, és arra, hogy a másik fél ked-
veljen minket. A „nem” az asztalnál ülő tárgyaló feleknek azt üzeni, hogy ne 
akarjunk mindenáron azonnal „igen”-t adni vagy kapni válaszként, tárgyal-
junk nyugodtan, nem engedve a sürgetésnek, ami a mielőbbi döntésre akar 
minket rákényszeríteni. „Nem”-et adni vagy kapni válaszként annyit tesz, 
hogy mi sem akarjuk átvágni az ügyfelünket, de ő sem minket. Ha nehezen 
tudjuk elképzelni, hogy a „nem” valóban segít lerombolni az akadályokat és 
elveszi az érzelmek élét, próbáljuk ki a „nem”-et egy egyszerű teszttel – ott-
hon, irodában, iskolában, bárhol. Egyszerű próba, ha valaki megkér minket, 
hogy tegyünk meg valamit, vagy hogy értsünk egyet egy témában – eset-
leg megkérhetünk valakit valamire, vagy kérhetjük az egyetértését valami-
ben. A lényeg az, hogy valami ártalmatlan kis szituáció jöjjön létre, például 
a konyhában a kollégával, aki egy munka elvégzését kérte tőlünk: „Nézd, én 
ezt nem tudom megcsinálni, de mondd csak…” Vagy: „Nézd, ha a javaslatom 
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nem tetszik, kérlek, nyugodtan mondj nemet! Nem sértődöm meg. Csak 
mondj nyugodtan nemet!”

Azonnal érezni fogjuk az eredményt. Az ilyen udvarias „nem” nem sértő. 
Ellenkezőleg, könnyebb, lazább lesz tőle az ember. Felnőtt(es) viselkedést vált 
ki (még a gyerekekből is). Megnyitja a lehetőséget a jó döntések előtt. Miután 
sok évet ügyféltanácsadással töltöttem, megtapasztalva minden elképzelhe-
tő helyzetet, még mindig meg tudok lepődni, milyen mágikus ereje van a 
„nem”-nek. Az a szó, amitől félni tanítottak minket, valójában alapvetően 
megváltoztatja tárgyalási módszereinket.

A „nem”-hez határozott, szilárd cél- és küldetéstudat kell. Ez persze megala-
pozott dolog az üzleti világban, de a misszió a „nem”-szisztémában ellentétes 
jelentést kap. Nem rólunk, hanem róluk – a másik oldalról szól.

A „nem”-szisztéma a szükségben, a nagyon akarásban rejlő veszélyeket is 
megérteti velünk. Egyszerűen: ne legyen szükségünk az adott üzletre, mert 
a szükség elkerülhetetlenül felesleges kompromisszumokra vezet. A „nem” 
szinte egyik napról a másikra megváltoztatja tárgyalási technikánkat, még-
pedig előnyösen, és ugyanilyen előnyösen változik az a képességünk, hogy 
megértsük a másik felet, hogy belelássunk a lapjaiba („Mondd, Steve, milyen 
kockázatot tud vállalni a Dumont egy kipróbálatlan új áruval, ami még nem 
bizonyított?”), hogy valóban hatékony napirendi pontokat állítsunk fel, és 
hogy feltegyük a jó kérdéseket.

Melyik hangzik jobban: jó döntés – vagy tomboló érzelmek; bizalom – 
vagy árulkodó szükség; jó kérdések – vagy bizonytalan feltételezések és elvá-
rások?  Melyik jobb: ha olyan cselekvésre koncentrálhatunk, amit mi irányí-
tunk, vagy ha olyan eredményeket hajszolunk, amelyeknek megvalósulására 
nincs befolyásunk?

Célunkat elérni, megkapni, amit akartunk – ez épp annyira könnyű, mint 
nemet mondani.

Jóval azelőtt, hogy hivatásos tárgyaló lettem, pilóta voltam, előbb katonai, 
majd kereskedelmi repülőgépeket vezettem. Ott tanultam meg, milyen 
fontos szisztematikusan átlátni és végrehajtani az összetett cselekvéseket. 
Rendszer nélkül egészen biztosan nem lehet biztonságosan repülőt vezetni. 
Akinek már volt alkalma egy kereskedelmi járat pilótafülkéjébe betekinte-
ni, láthatta, hogy a pilóták kötelező feladatai, vagyis a „checklist” műanyag 
lapokra vannak sorrendben felírva. Így ellenőrzik a rendszert és biztosítják 
a feladatok pontos végrehajtását. (Ha magángépre szállva azt tapasztaljuk, 
hogy a pilóta nem ellenőrzi végig a listát a hajtómű beindítása előtt, jobb, ha 
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meggondoljuk magunkat és kiszállunk, amíg még lehet. Az életben maradás 
biztonsága minden alternatíva fölött áll.)

Nemrégiben egy clevelandi jogász, a tárgyalástechnika autodidakta tanul-
mányozója elolvasta a Start with NO!2 című első könyvemet, majd elküldte 
lányának, aki akkoriban a Notre Dame College diákja volt. A lánynak annyi-
ra tetszett a könyv, hogy beiratkozott az egyik tréningre, amit vezettem. Az 
egyik trénerem foglalkozott vele, az elméleti és gyakorlati tárgyalástechnikát 
vették át, és az volt a cél, hogy a lány elnyerjen egy értékes gyakornoki állást 
a Fehér Házban. A felkészülés legfőbb eleme az volt, hogy ellenőrző listát 
készítsenek a nagyon fontos washingtoni interjúra. A nagy napon a lány el-
repült Washingtonba, és az ellenőrző lista alapján haladva gyakorlatilag már 
az interjú alatt megkapta az állást. Nem csodálkoztam. Az ő története és több 
ezer hasonló történet alapján, a tárgyalásokon ma is ugyanolyan szorgalma-
san használom az ellenőrző listát, mint pilóta koromban.

A tárgyalás bonyolult folyamat. Sok minden történhet, és ami elromolhat, 
az el is romlik. Az ellenőrző lista segít abban, hogy kontroll alatt tartsuk a 
dolgokat. Hatalmas előnyt ad, megkönnyíti a gondolkodást. Használni fo-
gom ebben a könyvben is, és megtanítom az olvasót, hogyan alkalmazza a 
tárgyalások során. Az utolsó fejezetben bemutatom az ellenőrző lista és nap-
lózás „rövid változatát”, amit ügyfeleim világszerte használnak. 

A könyv folyamán végig tippeket adok a „tesztvezetéshez”, vagyis bemu-
tatom a leglényegesebb alapelveket és tevékenységeket. Kicsivel feljebb azt 
javasoltam, hogyan állítsunk elő egyszerű társalgási szituációt a „nem” kipró-
bálására. Ez is „tesztvezetés” volt. Sok ilyen lesz még; gyors, egyszerű mód-
szerek, hogy kockázatmentes helyzetekben próbáljuk ki a technikákat. Nem 
tartok attól, hogy olvasóim balesetet szenvednek a tárgyalás során. Lehet, 
hogy behorpad a sárhányó, de mindenki megtanulhatja, mennyire hatásos 
eszköz a „nem”; hogyan hatnak bizonyos célzott kérdések, és milyen haté-
konysággal működik egy bizonyos napirend.

A végén olvasóimnak nemcsak a tárgyalásról alkotott jelenlegi véleménye 
változhat meg („Le az »igennel«! Éljen a »nem«!”), de tárgyalástechnikai isme-
retei is jelentősen bővülhetnek. Mindenki, aki tárgyalást folytat, diákok, üzlet-
emberek, szakemberek, szülők, gyerekek, lakástulajdonosok, bérbeadók, bér-
lők, alkalmazottak, munkaadók, adósok, hitelezők, vevők, eladók – egyszóval 
minden tárgyaló emberi lény megtapasztalhatja, hogy ez a módszer beválik.

2 Jim Camp: Start With NO. Crown Business, Crown Publishing Group, 2002. (A Szerk.)
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Tárgyalás összegzése

Elégedett vagyok, azzal hogy Tom megoldást ajánlott nekem. Nagyon várom, 
melyek a tőzsdei bevezetés feltételei és mikor vezetik be a céget.

Kétségtelen, hogy nagyon sokat nyerhetünk, már azzal is, ha a „nem”-
szisztéma legalapvetőbb elveit beépítjük a tárgyalásokba. Exponenciálisan 
nagyobb a nyereség azonban az ellenőrző listák és a feljegyzések alkalma-
zásával, ezekkel ugyanis összerakhatjuk a teljes képet, és ezek segíthetnek 
a haladás értékelésében. Arra kérek mindenkit, hogy próbálja ki! Tudom, 
könnyű rábólintani, hogy megtesszük, de a mai hektikus világban nehéz ezt 
alaposan végezni. Mégis azt mondom: megéri következetesen alkalmazni ezt 
a két eszközt.

A bevezetésben említettem, hogy rendszerem alapjait nagyon könnyű 
megérteni, de begyakorlása fegyelmet és türelmet igényel. Megismétlem ezt 
az állítást az összegzésben. A tanulás egyáltalán nem jön automatikusan, 
lehet, hogy rendszerem néhány, intuícióinkkal ellentétes elemének megva-
lósítása – például a „nem” kimondása – nehézségeket fog okozni. Mennyi 
ideig tart a rendszer elsajátítása? Gyakorlati tréning nélkül ezt nem tudom 
megmondani. Mint már többször hangsúlyoztam, a „nem”-szisztéma teljes 
megvalósítása nagyfokú fegyelmet igényel, és ilyen fegyelmet nehéz fenntar-
tani minden vállalkozásban, főleg, ha egyedül dolgozunk. (Ez az egyik oka, 
hogy alig van élvonalbeli sportoló, aki egyedül edz.)

Gyakorlati tréning nélkül vajon mennyi ideig tart, hogy sokkal könnyebben 
alkalmazzuk a rendszert annál, ahogy most menne? Mennyi idő után mozgunk 
magabiztosabban a tárgyalás táncparkettjén? Mennyi ideig tart, míg az ellenőr-
ző lista, a feljegyzések és minden alapelv, amit ezek magukban foglalnak, szinte 
automatikusan beépülnek munkánkba? Mint mondtam, egy tanulmány szerint 
egy komplex, új cselekvés megtanulása 800 órát vesz igénybe alapszinten. Ez 
húsz negyvenórás munkahétnek, vagyis öt hónapnak felel meg. Jónak tűnik, de 
ki tudja? 

Voltak ügyfeleim, akik félelmetesen gyorsan sajátították el a „nem”-szisztémát: 
mindössze néhány hónap alatt. Másoknak sokkal tovább tartott, de a végén 
ugyanolyan sikeresek lettek. Ezek az emberek még mindig keményen dolgoznak, 
mert csak a legjobbak küzdenek azért, hogy még jobbak legyenek. Tiger Woods 
is ezért alakította át ütési technikáját már profiként többször is. Már kamaszként 
is nagyszerűen golfozott, de úgy gondolta, hogy lehet ennél is jobb, és valóban 
még jobb lett! A Nobel-díjasok nem pihennek a babérjaikon. Bill Gates, Steve 
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Jobs és Warren Buffett nem dőlnek hátra, hogy a pénzüket számolják, hanem új 
kihívásokat keresnek.

Lehet, hogy két hónapig tart, míg elég jól elsajátítjuk a rendszert, lehet, 
hogy hat hónapig, lehet, hogy tovább. Ki tudja? Azt azonban biztosan tu-
dom: egyre jobb tárgyalók leszünk, és egy nap elkezdünk olyan teljesítményt 
elérni, ami közelít képességeink legjavához.

Ezt garantálom!
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