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Η αλλαγι επιτυγχάνεται όταν οι άνκρωποι αλλάξουν ςυμπεριφορά. Η ςυμπεριφορά ενόσ
ανκρώπου κακοδθγείται από τρεισ παράγοντεσ: τθ λογικι του και τθν εκλογίκευςι τθσ (οι
ςυγγραφείσ τα αποκολοφν "αναβάτθ"), τα ςυναιςκιματά του (τον "ελζφαντα"), και το
περιβάλλον του (το "μονοπάτι"). Ο καλφτεροσ τρόποσ για να επιτευχκεί θ αλλαγι, λζνε οι
ςυγγραφείσ, είναι να κατευκφνετε τον αναβάτθ, να παρακινιςετε τον ελζφαντα και να
διαμορφώςετε το μονοπάτι. - Κωνςταντίνοσ Λαμπρινόπουλοσ.
Κατά βάςθ ςυμφωνϊ. Διαφωνϊ ωσ προσ τθ ςειρά Αναβάτθσ-Ελζφαντασ-Μονοπάτι. Για
μζνα πρϊτα ζρχεται ο Ελζφαντασ, μετά ο Αναβάτθσ και τζλοσ το Μονοπάτι. Για κάποιουσ
αυτι θ αλλαγι ςειράσ μπορεί και να μθν ζχει ςθμαςία. Όμωσ υπάρχει τεράςτια διαφορά αν
ςκεφτοφμε για λίγο τα γονίδιά μασ και πϊσ αυτά ορίηουν τθν εξζλιξθ μασ και τον τρόπο
δράςθσ μασ.
Είναι ζνα βιβλίο που μασ βοθκάει να εξοικειωκοφμε με τθν αλλαγι, να μθν τθ φοβόμαςτε.
Ζνα βιβλίο εντελϊσ applied (ζτςι όπωσ κα ζπρεπε να είναι), που ςτθρίηεται ςε applied
research διαφόρων επιςτθμονικϊν πεδίων, με πολλά παραδείγματα από τθν κακθμερινι
ηωι των ανκρϊπων τόςο ςε προςωπικό όςο και ςε επαγγελματικό επίπεδο που μασ
αποδεικνφουν ότι θ αλλαγι, όςο δφςκολθ κι αν είναι, είναι εφικτι. Ζνα βιβλίο που πρζπει
όλοι να διαβάςουμε για να μποροφμε να προςαρμοηόμαςτε εφκολα ςτισ speedy αλλαγζσ
που ςυμβαίνουν γφρω μασ.
Αλλά ασ δοφμε πόςο τελικά απλά (όχι απλοϊκά) είναι τα πράγματα όταν κζλουμε να
αλλάξουμε!
ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
1. Αυτό που μοιάηει με αντίςταςθ είναι ςυχνά ζλλειψθ ςαφινειασ
2. Αυτό που ςυχνά μοιάηει με οκνθρία, ςτθν πραγματικότθτα είναι εξάντλθςθ.
3. Αυτό που μοιάηει με πρόβλθμα που αφορά ανκρϊπουσ είναι ςυχνά πρόβλθμα που
αφορά καταςτάςεισ.
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕ ΣΟΝ ΑΝΑΒΑΣΗ
Βρείτε τα Φωτεινά ημεία
Η αναηιτθςθ των φωτεινϊν ςθμείων ςυντελείται όταν κζτουμε τθν ερϊτθςθ: «Σι είναι
αποτελεςματικό και πϊσ μποροφμε να αυξιςουμε τθν επίδραςι του;». Αντικζτωσ θ
ερϊτθςθ που κάνουμε είναι κυρίωσ επικεντρωμζνθ ςτο πρόβλθμα: «Σι είναι χαλαςμζνο και
πϊσ μποροφμε να το φτιάξουμε;». Η τάςθ αναηιτθςθσ προβλθμάτων είναι ζνα ελάττωμα
του αναβάτθ που κρφβουμε όλοι μζςα μασ.
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χεδιάςτε τισ Κρίςιμεσ Κινήςεισ
Ο αναβάτθσ κα πρζπει να δεχτεί το ςκοφντθμα που κα τον βγάλει από τθν ενδοςκόπθςθ και
τθν ανάλυςθ. Χρειάηεται ζνα ςχζδιο που κα του εξθγεί πϊσ πρζπει να δράςει με ξεκάκαρθ
κατεφκυνςθ. Η ςαφινεια καταλφει τθν αντίςταςθ.
Δείξτε την Κατεφθυνςη
Δϊςτε κατεφκυνςθ ςτον αναβάτθ-δϊςτε του μια αφετθρία και ζνα ςθμείο τερματιςμοφ.
τείλτε του μία καρτ-ποςτάλ προοριςμοφ και ςχεδιάςτε τισ κρίςιμεσ κινιςεισ του.
ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΣΕ ΣΟΝ ΕΛΕΦΑΝΣΑ
Βρείτε το υναίςθημα
Η αλλαγι δεν αφορά τθν κατανόθςθ αλλά το ςυναίςκθμα. Είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ ότι
Μπορϊ να το κάνω αυτό. Ζχω τον ζλεγχο.
υρρικνώςτε την Αλλαγή
Μποροφμε λοιπόν να δϊςουμε κίνθτρα για δράςθ κάνοντασ τουσ ανκρϊπουσ να νιϊςουν
ότι βρίςκονται ιδθ πιο κοντά ςτο τζρμα απ’ ό,τι ενδεχομζνωσ νόμιηαν.
Όταν δθμιουργείτε τισ προχποκζςεισ για μια πρϊιμθ επιτυχία, ςτθν πραγματικότθτα
δθμιουργείτε τισ προχποκζςεισ για τθν ελπίδα. Η ελπίδα είναι πολφτιμθ για τθν
προςπάκεια αλλαγισ. Είναι το καφςιμο του ελζφαντα.
Εξελίξτε τουσ Ανθρώπουσ ςασ
Εκπαιδεφςτε τουσ ανκρϊπουσ ϊςτε να αποκτιςουν νοοτροπία εξζλιξθσ. Να πιςτεφουν ότι
οι ικανότθτεσ είναι ςαν τουσ μυσ-μποροφν να αναπτυχκοφν με τθν εξάςκθςθ. Ζτςι μποροφν
να δεχκοφν περιςςότερεσ προκλιςεισ παρ’ όλο τον κίνδυνο τθσ αποτυχίασ. Η νοοτροπία τθσ
εξζλιξθσ είναι ζνασ αερόςακοσ που προςτατεφει από τθν θττοπάκεια. Επαναπροςδιορίηει
τθν αποτυχία ωσ φυςικό κομμάτι τθσ διαδικαςίασ τθσ αλλαγισ. Και αυτό είναι ηωτικισ
ςθμαςίασ, επειδι οι άνκρωποι κα επιμείνουν μόνο αν αντιλθφκοφν τθν πτϊςθ ωσ μάκθμα
και όχι ωσ αποτυχία.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ ΣΟ ΜΟΝΟΠΑΣΙ
Προςαρμόςτε το Περιβάλλον
Όταν τροποποιοφμε το περιβάλλον ουςιαςτικά διευκολφνουμε κάπωσ τθ ςωςτι
ςυμπεριφορά και δυςχεραίνουμε κάπωσ τθ λάκοσ ςυμπεριφορά. Σόςο απλό.
Δημιουργήςτε υνήθειεσ
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Όςοι θγζτεσ μποροφν να εμπνεφςουν ςυνικειεσ που ενιςχφουν τουσ ςτόχουσ των ομάδων
τουσ, ουςιαςτικά ςθμειϊνουν πρόοδο χωρίσ κόςτοσ. Ζχουν αλλάξει τθ ςυμπεριφορά κατά
τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν εξαντλοφν τα αποκζματα αυτοελζγχου του αναβάτθ. Σο δφςκολο
για ζναν θγζτθ δεν είναι να δθμιουργιςει ςυνικειεσ, αλλά να επιλζξει ποιεσ ςυνικειεσ κα
ενκαρρφνει.
Δθμιουργείςτε Λίςτεσ Ελζγχου. Οι λίςτεσ ελζγχου διδάςκουν ςτουσ ανκρϊπουσ τι είναι το
καλφτερο δείχνοντάσ τουσ ποιοσ είναι ο πιο ςίγουροσ τρόποσ για να γίνει κάτι (οι λίςτεσ
κατευκφνουν αποτελεςματικά τον αναβάτθ). Βοθκοφν να αποφφγεισ τα τυφλά ςθμεία ςε
ζνα περίπλοκο περιβάλλον. Παρζχουν αςφάλιςθ ενάντια ςτθν υπερβολικι αυτοπεποίκθςθ.
Περιορίηουν τθν πικανότθτα να προκφψουν μεγάλεσ αποτυχίεσ.
υςπειρώςτε την Αγζλη
ε περιόδουσ αλλαγϊν κανείσ δεν ξζρει πϊσ ακριβϊσ πρζπει να ςυμπεριφερκεί και αυτό
μπορεί να προκαλζςει προβλιματα. Κάνουμε πράγματα επειδι βλζπουμε τον κοινωνικό
μασ περίγυρο να τα κάνει. Η ςυμπεριφορά είναι μεταδοτικι.
Αν κζλετε να αλλάξετε τθν κουλτοφρα ενόσ οργανιςμοφ, κα πρζπει να ςυςπειρϊςετε τουσ
μεταρρυκμιςτζσ. Χρειάηονται ελεφκερο χϊρο. Χρειάηονται χρόνο για να ςυντονιςτοφν
μακριά από τα βλζμματα των αντιδραςτικϊν. Θα πρζπει να αφιςετε τον οργανιςμό να
βιϊςει μία κρίςθ ταυτότθτασ. Οπτικοποιείςτε το που και πότε κα κάνετε κάτι ςθμαντικό.
Κάναμε το πρώτο βιμα. Κάτι άρχιςε να αλλάηει. Πώσ διατθροφμε όμωσ αυτιν τθν
αλλαγι;
Με χριςθ «προςεγγίςεων»: επιβραβεφουν κάκε μικρό βιμα προσ αυτόν τον προοριςμό.
Και μθν ξεχνάτε!
Όταν θ αλλαγι λειτουργεί, ςυνικωσ ακολουκεί ζνα μοτίβο: Οι άνκρωποι που αλλάηουν
ζχουν μία ξεκάκαρθ κατεφκυνςθ, ιςχυρά κίνθτρα και ζνα περιβάλλον που τουσ
υποςτθρίηει. Αυτό που δεν αποτελεί μζροσ του μοτίβου είναι ο τφποσ του ανκρϊπου που
πραγματοποιεί τθν αλλαγι.
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