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The Art of Seduction
Μερικές φορές, το απλό και εφαρµόσιµο κρύβει
περισσότερη δύναµη από εκατό, έξυπνες αναλύσεις.
Ο Green, το έχει καταλάβει καλά αυτό.
Και το µοιράζεται απλόχερα.
Γράφει ο Βασίλης Αντωνάς, Managing Director της IMPACT
eduction. Όχι, δεν είναι ο τίτλος κάποιου B-movie. Είναι ένα
από τα πολλά βιβλία του Robert
Green, που πραγµατεύεται, τη
δύναµη, τον έλεγχο και την
επιρροή. Παρότι η «Αποπλάνηση» έχει ως
γενικότερη κατεύθυνση τις ροµαντικές,
δυαδικές σχέσεις, εµπεριέχει ταυτόχρονα
εκατοντάδες µαθήµατα, που µπορούν καθηµερινά να εφαρµοστούν, για να µας φέρουν
σε θέση ισχύος, σε οποιοδήποτε επίπεδο.
Όπως το επαγγελµατικό για παράδειγµα.
Το µικρό βιβλιαράκι περιέχει, αυτοτελώς, 24 πρακτικούς τρόπους, για να αποπλανήσει κάποιος το θύµα του, καθώς και
τα Αρχέτυπα που κάποιος πρέπει να έχει
στο µυαλό του, ενώ το κάνει. Η «Σειρήνα»,
ο «Γητευτής» και ο «Χαρισµατικός» είναι µερικοί από τους χαρακτήρες, ενώ οι οδηγίες
περιλαµβάνουν «Στείλε διπλά µηνύµατα»,
«∆ηµιούργησε χώρο για να πέσουν», «Επέστρεψε τους στην ανήµπορη, παιδική τους
ηλικία», «Γίνε ειδικός στα υπονοούµενα»,
«Αξιοποίησε στρατηγική, αδυναµίες και ευαλωτότητα» κ.ά.
Όπως και σε άλλα βιβλία του, ο Green
δεν χάνει χρόνο µε ηθικοπλαστικές θέσεις,
Πολυαννικές υποκρισίες και ψυχολογικές
µπαρούφες της νέας εποχής. Χτυπάει κατευθείαν στο ψαχνό, µε σεβασµό στη «Σκιά»
του ανθρώπου και σου λέει πως αυτός που το
θέλει περισσότερο θα βρει τον τρόπο να το
πάρει. Σε αυτή τη ζωή, ή κερδίζεις ή χάνεις.
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Παρά τις προειδοποιήσεις,
τίποτε το ουσιαστικό δεν
γίνεται µέχρι η υπάρχουσα
κατάσταση να γίνει
πιο οδυνηρή από την
επιβεβληµένη αλλαγή.
•
ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ

Μια αλλαγή αφήνει την
πόρτα ανοιχτή για να µπουν
και άλλες.
•
The Art of Seduction
Συγγραφέας:
Robert Green
Εκδόσεις:
Penguin Books

ALFRED NORTH
WHITEHEAD

Η τέχνη της προόδου είναι να
διατηρείς την τάξη µέσα στην
αλλαγή και να διατηρείς την
αλλαγή µέσα στην τάξη.
•

Έχει κάτι βαθιά ανατρεπτικό και αναζωογονητικό όλο αυτό. Στα χέρια ενός ηγέτη,
ενός executive coach, ενός επιχειρηµατία,
µπορεί να αποδειχθεί πολύτιµο βοήθηµα.
Η γραφή απλή και λιτή, µερικές φορές
σχεδόν απλοϊκή. Οι αναφορές, όµως, σε
µεγάλα έργα του Freud, του Οβίδιου, του
Πλάτωνα, του Weber και δεκάδων άλλων
δείχνουν πως γνωρίζει την τέχνη του πολύ
καλά. Τόσο καλά, που µπορεί να την µεταδίδει ατόφια και πρακτικά. Οι αναφορές
αυτές είναι και το πιο ενοχλητικό µέρος της
ανάγνωσης, αφού είναι εκτυπωµένες στο
περιθώριο του βιβλίου, πολλές φορές καταλαµβάνοντας σχεδόν όλες τις σελίδες κάθε
ενότητας. Αυτό αναγκάζει τον αναγνώστη να
διακόψει την ανάγνωση του κυρίως κειµένου
ή να αφήσει τις πλαϊνές αναφορές για το τέλος της ενότητας. Μικρό τίµηµα µπροστά
στα εφόδια που ο αποφασισµένος ηγέτης θα
αποκοµίσει από την ανάγνωσή του.

STEPHEN HAWKING

Ευφυΐα είναι η ικανότητα
προσαρµογής στην αλλαγή.
•
ΖΑΝ ΜΟΝΕ

Οι άνθρωποι δεν δέχονται
την αλλαγή παρά µόνο όταν
υπάρχει ανάγκη και δεν
βλέπουν την ανάγκη παρά
µόνο όταν υπάρχει κρίση.
•
JOHN WOODEN

∆εν υπάρχει πρόοδος χωρίς
αλλαγή αλλά αυτό δεν
σηµαίνει ότι κάθε αλλαγή
είναι πρόοδος.

∆ιαβάστε στο επόµενο τεύχος του HR Professional
 Employee Experience
H εµπειρία του υποψηφίου αποτελεί
θεµέλιο για το employee journey,
ενώ συµβάλλει άµεσα και στη φήµη
της εταιρείας ως εργοδότη.
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Η πρόσφατη επιδηµία έχει
επηρεάσει άµεσα την ηγεσία, η
οποία καλείται να προσαρµοστεί.

Η επίτευξη του Wellbeing βοηθά
στην αύξηση της παραγωγικότητας
των εργαζοµένων και των εταιρειών.

