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På ledarskapskurser används ibland samma metoder som brukas av teckentydare när de spår i
handen eller Tarotkort. Genom att använda Ray Hymans Guide to Cold Reading prövar jag hur
spådomstekniker kan ha hoppat över till föreläsningar och kurser i ledarskap, självhjälp, coachning
och personlighetsutveckling.
Hyman delar upp spådomsteknikerna i tretton punkter. Jag utgår från dessa, preciserar dem något,
samt ändrar så det blir åhörare i pluralis istället för en enda klient som spås. Nedanstående punkter
ska inte ses som en rättvisande beskrivning av flertalet ledarskapskurser utan som verktyg för att
upptäcka när spådomstekniker används under en föreläsning eller kurs.
1. Vid varje påstående om åhörarnas problem med ledarskap,
konflikthantering eller sin personliga utveckling ska man
låta övertygad och säker på det man säger.
2. Var samtidigt blygsam om din egen visdom annars sätter
åhörarna upp skygglappar. Gör inga stora anspråk för då
känner åhörarna sig utmanade och vill överbevisa dig.
Däremot får du inte ange att det finns en osäkerhet eller
motstridig forskning kring det du påstår, eller att det skulle
kunna vara på ett annat sätt, för då bryter du mot punkt
ett. Blygsamheten ska stärka säkerheten inte osäkerheten.
Påståenden kan omformuleras som frågor och personliga
upplevelser då kan åhörarna inte motbevisa dem. Ramla
aldrig in i en debatt där du försöker överbevisa någon i
publiken. Nicka och lyssna och dela sedan med dig av din
visdom.
3. Betona att din metod och din visdom är helt beroende av
åhörarnas egna ansträngningar. Språket räcker inte till och
åhörarna måste översätta det du säger så det passar in i
deras egna liv. Det är inte du som föreläsare som ska testas
utan åhörarnas förmåga att ta till sig. Ifall din metod inte
fungerar på någon åhörare så är denne inte redo, det är
inte din metod det är fel på. Varje åhörare behöver alltså
bli en aktiv översättare för att ”spådomskonsten” ska
fungera.
4. Koppla dina påståenden till bilder och rekvisita.
Motsvarigheten till att plocka upp ett Tarotkort är enkla
tester eller beskrivningar där man känner igen sig i någon
av nio personlighetstyper, fyra produktivitetstyper, fyra
ledarskapstyper, sex olika ledarstilar eller två
kommunikationstyper. Tarotkort använder mytiska figurer,
på ledarkurser kan man på motsvarande sätt använda
egenskaper hos symboliska djur eller roller i lagsport (som
försvar, mittfällt, anfall).
5. Dramatisera: ge bara lite visdom i taget, och baka in varje
avslöjande i metaforer och bilder.
6. Ha ett lager av ledarskapsfraser tillgängliga när det blir
dialog med publiken. Ifall man känner igen visdomen från
andra föreläsningar tycks den ännu mer originell och unik.
Ledarskapsjargongen räcker dock inte, den är bara en
utgångspunkt, din uppgift är att precisera den.
7. Bli en god lyssnare och håll ögonen öppna. Var interaktiv
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med publiken så att du kan ge den det den förväntar sig.
Fiska efter tankar och erfarenheter hos publiken som du
sedan kan omformulera och ge tillbaka till dem. Detta gör
också att du uppfattas som en demokratisk föreläsare som
lyssnar, och inte en sådan där gammeldags auktoritär
föreläsare som bara predikar en lära.
8. Ge alltid intrycket att du vet mer än du kan avslöja. Tiden
räcker inte till för att avslöja allt. Du vet mer om åhörarna
än vad de kan ta emot vid detta tillfälle.
9. Smickra dina åhörare. Tala om att där finns mer hos dem
än vad de släpper fram. All den visdom du delar med dig av
finns egentligen redan hos dem, men det är gömt långt
därinne, eller så hindras det från att komma fram.
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