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Tuto knihu věnuji svému synu Milovi, kterému jsou teprve dva roky, ale o umění
kombinovat neodolatelný šarm a nekompromisní prosazování vlivu už toho ví mnohem
více, než se většina lidí naučí za celý život. Techniky v této knize jsou určeny pro nás
ostatní, kteří neumíme zároveň vypouštět bubliny a smát se.
Ale také…
… pro ty z vás, kteří si vždy mysleli, že vliv a moc jsou něco nečistého a nepříjemného
a že z nich nemůže vzejít nic dobrého, zároveň se však nemohou zbavit pocitu,
že jsou pravděpodobně velmi užitečné. A možná i trochu vzrušující.
A také…
… pro všechny hráče, kteří podstatnou část života věnují snaze mít vše pod kontrolou.
Něco ovládat. Cokoli. Ať je to vesmírná loď, celý fotbalový tým nebo prak
na vystřelování naštvaných ptáků. Pusťme se tedy do hry!

O autorovi

Mentalista. Mistr manipulace. Psychologický iluzionista. Spisovatel.
Lektor. Moderátor populárních televizních show. Henrik Fexeus
se narodil v roce 1971 v Örebro ve Švédsku. Po vystudování filozofie na Stockholmské univerzitě působil v oboru komunikací
a marketingu, později se specializoval na komunikační techniky
a rozvíjení mentálních dovedností. Dnes patří k nejznámějším
švédským odborníkům v oblasti neverbální komunikace, řeči těla,
ovlivňování druhých, psychologické manipulace a mentálního iluzionismu. Zabývá se rovněž zkoumáním vlivu médií, reklamy a propagandy.
Doposud vydal sedm knih, jichž se jen ve Švédsku prodalo přes půl milionu výtisků
a jež byly přeloženy do dvaceti tří jazyků. Jeho první kniha Naučte se číst myšlenky se
záhy stala bestsellerem a vyšla ve dvaceti zemích.
Od roku 2005 se Henrik Fexeus věnuje přednáškové činnosti, k okruhu témat jeho vystoupení patří neverbální komunikace, rozvíjení vztahů a fenomén „čtení myšlenek“.
Je vyhledávaným konzultantem, jehož služeb využívají nejvýznamnější švédské televizní stanice a deníky.
Pro švédskou televizi SVT uváděl dvě řady mezinárodně oceňovaného pořadu Brain
Storm a zábavnou show The Code, která si dala za cíl najít hostům ve studiu vhodné
partnery čistě na základě vědeckých poznatků a zkoumala, zda je možné navodit skutečnou lásku vědeckými metodami, nebo zda lidské city zůstanou navždy nevysvětlitelnou záhadou. Divácky úspěšná byla také dvě vyprodaná turné, jež Henrik Fexeus
absolvoval se svými představeními Mind Circus a In Your Head.
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Vložte minci
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NEJLEPŠÍ PŘESVĚDČOVACÍ TECHNIKY

Spusťte novou hru
Vliv
schopnost ovlivňovat chování druhých

Hra
strategické přemisťování různých objektů
s výslovným záměrem dosáhnout určitého výsledku

Hry o vliv
schopnost strategicky ovlivňovat chování
druhých lidí za účelem dosažení kýženého výsledku
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Hry o vliv
Počet hráčů:
1 (+ všichni ostatní)

Obtížnost:
začátečník – expert

Čas:
5 minut – zbytek vašeho života
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Pravidla her
Tohle není hra…
Hra Nihilumbra

Pšššt…
Promiňte, že šeptám. Pojďte dál. Moc rád vás vidím. Vlastně jsem doufal, že přijdete
právě vy. Viděl vás někdo přicházet? Raději se nenápadně ohlédněte, než budete pokračovat. Abyste si byli jistí.
Jste sami?
Dobrá tedy.
Vítejte!
Jestliže čtete tyto řádky, znamená to, že se vám do rukou dostal výtisk knihy Nejlepší
přesvědčovací techniky. Je-li tomu tak, rád bych vám pogratuloval. Teď, když tyto řádky
píšu, ještě sám nevím, co se stane, až kniha vyjde. Možná, že někdo skoupí celý náklad
a nechá všechny kopie spálit. Kniha by také mohla vyvolat natolik kontroverzní diskusi
v médiích, že by ji obchody mohly odmítnout prodávat. Pokud k něčemu takovému
dojde, má to svůj důvod. Víte, jen málo lidí bude stát o to, abyste si knihu přečetli.
Váš šéf rozhodně nebude rád, že ji čtete. A pokud sami pracujete ve vedoucí pozici, vaši
podřízení také nebudou chtít, abyste ji četli. V podstatě každý, kdo těží z toho, že má
lepší postavení než vy, by byl raději, kdybyste knihu nečetli. Například kolegové z vedlejšího oddělení, kteří s vámi soupeří o zdroje ze společného rozpočtu. Nebo spolužačka, která si vyhlédla stejného neodolatelného kluka, na něhož děláte oči i vy.
A totéž se jistě vztahuje na místní politiky či lobbisty a prakticky na každého, komu váš
souhlas zajišťuje živobytí. Nechci nikoho z nich pomlouvat. Tito lidé jsou velmi ambiciózní ve snaze získat si vás na svou stranu. Váš generální ředitel nejspíš absolvoval řečnický kurz, kde ho učili komplikované teorie, jak využívat patos a logos, a marketingová
firma, která na vás cílí svou kampaň, určitě investovala spoustu peněz do průzkumů
marketingové psychologie. Vše proto, aby vás dokázali lépe přesvědčit.
A pak se objeví nějaká kniha, která to všechno zničí.
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