Cu mănuși

Mihaela Nicola este unul dintre cei mai renumiþi practicieni
ai comunicãrii din România, având optsprezece ani de experienþã în domeniul relaþiilor publice ºi publicitãþii. Conduce
holdingul de comunicare „the group“, agenþia numãrul 1
din România, conform cifrelor oficiale (www.thegroup.ro),
este doctorand în comunicare la Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice din Bucureºti ºi a publicat peste
douã sute de articole de specialitate în presa din România.
Este profesor de maniere elegante certificat de ªcoala de
Protocol din Washington D.C. (2005) ºi autoarea cãrþilor
Publicitate (1999), Bazele publicitãþii (2000), Pe tocuri (2007).
Volumul Cu mãnuºi este scris, dupã cum declarã autoarea, la „cererea publicului“. „M-a bucurat ºi m-a stimulat
succesul volumului anterior. ªi mai ales m-au mobilizat
mesajele pe care le-am primit în ultimul an, sute de e-mailuri
ºi copleºitor de multe reacþii pe care le genereazã articolele
mele lunare din revista Elle. Cãutãrile oamenilor m-au inspirat ºi m-au determinat sã împãrtãºesc din experienþele ºi
cunoºtinþele personale în materie de maniere elegante.
Cititorii îºi doresc modele de atitudine ºi o lume mai frumoasã, iar eu îi invit s-o construim, împreunã, «cu mãnuºi»“,
ne îndeamnã Mihaela Nicola.
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Privirea mea albastrã traduce lumea doar în non-culori.
Lucrurile sunt desenate doar în tuºe de alb ºi negru. Chiar
ºi pe cele gri le împart în gri-deschis ºi gri-închis, dupã
cât de mult se apropie de extremele a ceea ce e bun sau
rãu, vesel ori trist, grandios sau lamentabil.
În orice privinþã, în viaþã, sunt lucruri care se fac ºi
lucruri care nu se fac. Sunt cuvinte pe care nu e îngãduit
sã le rostim niciodatã ºi cuvinte care alinã, farmecã,
mobilizeazã, inspirã sau ajutã.
Cartea de faþã este o lecturã pentru cei care îºi doresc
o lume mai frumoasã, pentru cei care pun preþ pe nuanþe,
pe detalii ºi care, pe lângã preocuparea de a-ºi cãuta modele, se vor pe sine un exemplu impecabil de individ adaptat societãþii.
Ghidul de conduitã pe care îl veþi strãbate este definiþia
mea despre ceea ce e voie ºi ceea ce nu e voie, despre ceea
ce e inspirat ºi ceea ce nu e inspirat sã facem în cele mai
diverse situaþii de viaþã. N-am inventat reguli, ci le-am
desprins din lecturi, din comportamentul fãrã de cusur
al oamenilor aleºi ºi din setul de valori preþuite indiferent
de epocã.
Sigur cã astãzi dezideratul fetelor nu mai este acela de
a fi „o lady“. ªi sigur cã domnii s-au distanþat de ceea ce
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îºi doreºte „un gentleman“. Astãzi aspiraþiile celor mai
mulþi se îndreaptã spre „cool“ ºi „trendy“, iar timpul alocat relaþionãrii se împarte între lumea realã ºi cea virtualã.
Dar, chiar ºi aºa, amprenta noastrã geneticã ne îndeamnã
sã cãutãm sã fim preþuiþi, admiraþi, agreabili. Aºa încât
pentru oricare dintre reperele existenþei noastre, în aceastã
viaþã sau în SecondLife, jaloanele manierelor elegante sunt
valabile cu aceeaºi putere, iar rafinamentul rãmâne o aspiraþie manifestã a maturitãþii.
Veþi gãsi mai departe reguli strãvechi ºi generale pe
care le-aþi mai întâlnit, norme de politeþe pe care le intuiaþi ºi sugestii adaptate vremurilor pe care le parcurgem.
Nu vã promit însã nici revelaþii ºi nici reþete magice
pentru transplant de caracter. Mi-am propus sã adun între
paginile „manualului“ meu fãrã pretenþii de mãiestrie
scriitoriceascã lucrurile simple pe care le-ar putea dicta
bunul-simþ ºi care totuºi sunt cele mai anevoioase bariere
în calea unei existenþe mai frumos desenate.
Dacã sunt oameni care ne plac ºi oameni pe care nu
ni-i dorim în preajmã, aceastã diferenþã se datoreazã doar
felului în care cei indezirabili au exclus puterea conduitei
elegante din setul de criterii dupã care îi judecã cei din
jur. Rar ne alegem prietenii în funcþie de IQ. ªi cuplurile
tot din rutina detaliilor ignorate se îndepãrteazã ºi se despart. Compatibilitãþile între oameni sunt rezultatul felului
în care fiecare îºi ajusteazã clipã de clipã comportamentul,
gesturile ºi reacþiile faþã de ceilalþi. Dacã avem grijã sã
ne pãstrãm zâmbetul, dacã n-am uitat sã-i facem surprize
frumoase partenerului de viaþã, aºa cum o fãceam la
începutul pasiunii noastre, dacã respectãm la fel de riguros
criteriile de adaptare ºi normele de comportament ºi acasã,
ºi la birou, ºi în societate, dacã suntem la fel de flexibili
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ºi toleranþi cu prietenii vechi aºa cum eram atunci când
ne-am descoperit, dacã ºtim sã ne pãstrãm entuziasmul
la fel de proaspãt la întâlnirile de zi cu zi din familie ºi
la cele întâmplãtoare cu amicii pe stradã… cu alte cuvinte,
dacã nu abdicãm de la purtarea ireproºabilã în fiece moment, atunci relaþiile cu ceilalþi ne vor fi mai frumoase,
mai lungi, mai trainice ºi ne vor îmbogãþi.
Regulile de comportament n-au perioadã de valabilitate. Ele nu expirã atunci când am transformat un cunoscut în prieten ºi nici când ne-am preschimbat iubitul în
soþ. Manierele nu rãmân pe preº la intrarea în casã ºi nu
se aplicã o cosmeticã comportamentalã diferitã în societate faþã de cea din familie. Caracterul nu trebuie sã capete
aspect nud între pereþii casei ºi nici nu trebuie înlãturat
prin adoptarea unui nickname pe net. De ce-am abdica
de la curtoazie în prezenþa celor cu care petrecem mai
mult timp? De ce sã nu mai fim la fel de agreabili cu
partenerul de viaþã cum eram odinioarã, când eram atenþi
sã ne dezvãluim doar pãrþile frumoase? De ce sã nu îmbrãcãm adresarea cãtre cei din jur, ºi pe cea verbalã, ºi pe
cea nonverbalã, în forme amabile, politicoase ºi care sã
placã la fiecare revedere? Nimeni nu agreeazã ursuzii. Cu
toþii ne bucurãm gândurile în preajma oamenilor optimiºti,
energici ºi cu surâsuri molipsitoare.
Mimetismul e forma în care evoluãm. Învãþãm de la
cei ce fac lucruri ºi gesturi mãreþe. Sã adoptãm deci reguli,
atitudini ºi modele de comportament de la aceia care ºtiu
sã-ºi respecte semenii. Pe toþi ne impresioneazã gesturile
frumoase, indiferent de rãdãcinile sau motivaþiile lor. Pe
toþi ne cucereºte comportamentul ireproºabil. Chiar ºi cei
lipsiþi de nuanþe detecteazã rafinamentul ºi îi invidiazã
puterea de a seduce. Oamenii discreþi au izbânzi mai multe
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decât clevetitorii. Optimismul se dobândeºte prin antrenament, dacã nu-l avem în dotarea geneticã. Rãbdarea e
virtutea celor inteligenþi, dar se poate cãpãta ºi prin exerciþiu. Toleranþa e forma de exprimare a firilor superioare,
dar se poate exersa cu succes dacã înveþi sã fii atent la lipsurile
tale, ºi nu la neputinþele celorlalþi. Felul în care comunicãm
ºi relaþionãm e cartea de vizitã cu care ne înfãþiºãm de
mii de ori pe zi celor din jur. ªi ghici ce? Ei ne observã
ºi ne judecã la fiecare revedere. Aºa încât manierele constituie o formã de perseverenþã socialã prin care ne „descriem“
zilnic fiecare faþetã a personalitãþii. Sã fii curtenitor, manierat, cuviincios, politicos e un proces continuu, e un progres fãrã pauzã care vorbeºte despre tine mai elocvent decât
o fac diplomele sau numãrul de conturi bancare.
Moderaþia, decenþa ºi gesturile prevenitoare, atenþia
la detalii, la nuanþe sunt formele de manifestare elegantã
pe care le admirãm necondiþionat la cei pe care i-am ridicat la rangul de modele.
Sã învãþãm aºadar sã fim ca ei!
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Nevoia de politeţe

Am auzit ºi pãreri neºlefuite care aºazã politeþea lângã
ipocrizia de a spune lucruri doar de dragul de a încânta
orgoliul celorlalþi sau de a face lucruri pe care nu simþi
nevoia sã le faci, numai pentru a respecta convenþiile ºi
a împlini aºteptãri. M-am întâlnit ºi cu revolta unora de
a se arãta manieraþi doar pentru cã asta se aºteaptã de la
ei. A! ªi am auzit pe multe voci aria care cântã „eu sunt
directã, spun lucrurilor pe nume, nu simt nevoia sã le
cosmetizez. Eu zic cã e mai bine sã fii sincer decât sã te
prefaci, doar pentru a pãrea politicos“. Toate cele de
mai sus îmi par sofisme ale unor oameni pentru care
respectul, curtoazia, nuanþele ºi eleganþa nu au semnificaþii
prea adânci.
Un om politicos îºi dreseazã privirea, gesturile ºi, în egalã
mãsurã, cuvintele. ªi contribuie cu paºi mici la o lume
mai frumoasã. Un om politicos oferã respect ºi prin urmare
îl poate revendica, dar mai întâi de toate dezveleºte respect
pentru sine.
Nu-i obligatoriu nici sã dãm bineþe, nici sã zâmbim
senin celor cu care ne întâlnim. De fapt, nu-i obligatoriu
sã respectãm nimic dincolo de legile fizicii ºi de cele ale statului. Tot restul setului de reguli sociale are caracter facultativ, dar opereazã, fiecare în parte, minuþios, diferenþe
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în funcþie de care catalogãm oamenii ºi îi alegem sau nu
sã stea în preajma noastrã.
Mie îmi plac oamenii care mã privesc în timp ce vorbim, ºi nu cei ale cãror priviri alunecã în decor. Îmi plac
cei ce spun „Mulþumesc“ atunci când primesc un compliment, ºi nu cei care protesteazã, spunându-mi preþul
derizoriu al obiectului pe care tocmai l-am admirat. Îmi
plac cei ce spun „Cred“ atunci când speculeazã, ºi nu rostesc lucrurile apãsat, de parcã ar fi fãuritorii lumii ºi le-ar
ºti pe toate. Îmi plac cei ce zâmbesc ºi sunt lipsiþi, chiar
ºi la ºaizeci de ani, de cutele încruntãrii. Îmi plac oamenii care spun „Poþi, te rog, sã-mi dai…?“, ºi nu cei care
ordonã „Dã-mi ºi mie!“. Îmi plac toþi cei care ascultã cu
luare-aminte ºi care nu întrerup în mijlocul frazei destãinuind (ne)elegant cã nu erau atenþi. Îmi plac cei ce spun
„Mi-ar plãcea“, ºi nu „Vreau“. Îmi plac toþi cei care nu
pun întrebãri dincolo de interesul general, mai cu seamã
cã nu se rãspunde niciodatã la întrebãri de felul „Unde
ai fost în vacanþã?“ sau „Unde pleci în weekend?“. Îmi
plac oamenii care refuzã sã-i comenteze cu venin pe cei
care nu sunt de faþã. Îmi plac oamenii care nu dau sentinþe ºi nu judecã faptele altora, cãci, între noi fie vorba,
nu e nimeni demn sã ridice piatra ºi sã zvârle acuzator
în alþii. Îmi plac cei ce cautã frumosul ºi trec cu graþie
peste ceea ce-i neplãcut. ªi sunt avocata celor care susþin
cã adevãrurile dureroase trebuie amânate în detrimentul
lui „a fi sincer cu orice preþ“ atunci când ai aceastã posibilitate. Sigur cã ºi sinceritatea e o formã de respect, dar,
atunci când lezeazã, rãneºte sau mai ales atunci când nu
e un ingredient obligatoriu al conversaþiei, ne putem lipsi
de ea cu tact ºi eleganþã. Cãci altfel am putea fi tentaþi
sã-i spunem „Vai, în ce hal te-ai îngrãºat!“ oricãrei colege
întoarse din vacanþa de sãrbãtori.
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Eu vã recomand sã-i admiraþi eºarfa, sau inelul, sau
accesoriul cel nou pe care e de presupus cã l-a achiziþionat în amintita vacanþã. Îi veþi face ziua mai frumoasã!
ªtie ºi ea cã trebuie sã îºi verifice dieta sau, dacã nu, va
afla din oglindã! Nu vã grãbiþi sã fiþi mesagerul veºtilor
proaste. Lãsaþi-le altora aceastã misiune ingratã. Lãsaþi-i
pe alþii sã anunþe „L-am vãzut asearã pe iubitul tãu. Era
la masã cu o tipã la care m-am uitat atent, dar n-o cunosc“.
E întotdeauna o ieºire stupidã sã transmiþi astfel de veºti
unor oameni care trãiesc împreunã.
Dupã cum, ºi prin asta rãspund numeroaselor întrebãri pe care le-am primit în acest registru, ultimul lucru
pe care îl poþi destãinui pe lume este bãnuiala de adulter.
Da! Este interzis chiar dacã ea e prietena ta cea mai bunã
ºi ºtii cã el are o aventurã amoroasã. Da! INTERZIS! Relaþia
dintre doi oameni nu-i niciodatã îndeajuns de simplã, încât
un al treilea sã o poatã cunoaºte sau înþelege pe deplin.
Nu conteazã câte lucruri neplãcute ºtii sau afli despre unul
din partenerii cuplului… nu te minþi cã faci o faptã bunã
sau cã nevoia de a fi onest, deschis, devotat te face sã
împãrtãºeºti! E ºi acesta un sofism. ªi, statistic vorbind,
nu existã prietenii care sã fi destrãmat cupluri ºi care sã
reziste dincolo de amintirea acestora. Nu ºtiu de ce e aºa.
Doar cã nu mi se pare drept sã existe terþi cu putere de a
înclina vreodatã balanþa unui cuplu, oricare ar fi regulile
dupã care rezistã sau nu acesta.
În concluzie, un om politicos se mãrgineºte la aspectele
frumoase ale vieþii, la detaliile agreabile, la gesturile curtenitoare, la faptele bune ºi la cuvintele care construiesc.
Misiunea de a dãrâma le rãmâne celorlalþi.
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