Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,
magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Autorka oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autorka oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk
Redakcja tekstu: Magdalena Tytuła
Projekt okładki: Jan Paluch
Fotografia autorki na okładce: KKT STUDIO Katarzyna Krajewska-Turyczyn
Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/szkomo
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
ISBN: 978-83-283-4281-1
Copyright © Lidia Buksak 2018
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treĂci

WstÚp

CzÚĂÊ I

7

MÓWCA W BIZNESIE

13

ROZDZIA 1. Co o wystÈpieniach publicznych myĂlÈ sami menedĝerowie 17
ROZDZIA 2. Innowacyjny produkt i bardzo przestarzaïy sposób
mówienia o nim

27

ROZDZIA 3. ¥wiadomoĂÊ prezentacyjna menedĝera mówcy

31

ROZDZIA 4. Mówca przyszïoĂci

35

ROZDZIA 5. Jak inspirowaÊ i zaraĝaÊ wizjÈ w biznesie

49

10 PRZYKAZA MÓWCY BIZNESOWEGO

CZ}¥m II

54

PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI BIZNESOWEJ,
CZYLI JAK ZBUDOWAm INSPIRUJkCY PRZEKAZ

55

ROZDZIA 6. Strategia prezentacji

59

ROZDZIA 7. Struktura prezentacji

85

10 PRZYKAZA PRZYGOTOWANIA
NOWOCZESNEJ PREZENTACJI

114

3

Kup książkę

Poleć książkę

SZKOA MÓWCÓW

CZ}¥m III

GOS I SPOSÓB MÓWIENIA, CZYLI JAK MÓWIm,
115

¿EBY NAS SUCHALI

ROZDZIA 8. Sïuchaj samego siebie

121

ROZDZIA 9. Jak i co ÊwiczyÊ, ĝeby mieÊ piÚkny gïos i dobrÈ dykcjÚ

123

ROZDZIA 10. Jak oddychaÊ

127

ROZDZIA 11. Jak ÊwiczyÊ emisjÚ gïosu, wzmacniaÊ rezonans,
róĝnicowaÊ natÚĝenie i wysokoĂÊ gïosu

141

ROZDZIA 12. Jak ÊwiczyÊ prawidïowÈ wymowÚ

149

ROZDZIA 13. Jak wykorzystywaÊ pauzy, ĝeby wzmacniaÊ siïÚ przekazu 179
ROZDZIA 14. Tempo, modulacja, akcent,
czyli o elementach prozodycznych jÚzyka polskiego

183

10 PRZYKAZA ¥WIADOMEGO POSUGIWANIA SI} GOSEM

CZ}¥m IV

197

PRZEKAZ NIEWERBALNY, CZYLI TO,
CO POKAZUJESZ ODBIORCOM SWOIM CIAEM,
MÓWI GO¥NIEJ NI¿ SOWA

199

ROZDZIA 15. Jakie bïÚdy najczÚĂciej popeïniajÈ mówcy

203

ROZDZIA 16. Oceñ swojÈ mowÚ ciaïa

207

ROZDZIA 17. JakÈ postawÚ powinien mieÊ mówca biznesowy

211

ROZDZIA 18. Jak siÚ poruszaÊ po scenie

215

ROZDZIA 19. Gestykulacja, czyli co zrobiÊ z rÚkami
w czasie wystÈpienia

219

ROZDZIA 20. Mimika, czyli co powinna wyraĝaÊ Twoja twarz

227

ROZDZIA 21. Jak nawiÈzywaÊ kontakt wzrokowy

231

ROZDZIA 22. Jak zadbaÊ o przestrzeñ, w której bÚdziesz wystÚpowaÊ

235

4

Kup książkę

Poleć książkę

SPIS TRE¥CI

ROZDZIA 23. Jak wykorzystywaÊ rekwizyty i pracowaÊ z nimi na scenie 239
ROZDZIA 24. Jak przygotowaÊ inspirujÈce, wspierajÈce przekaz slajdy

10 PRZYKAZA DOBREGO PRZEKAZU NIEWERBALNEGO

CZ}¥m V

243

252

TRENING MENTALNY MÓWCY, CZYLI TO,
CO MY¥LISZ O SOBIE, DAJESZ SWOIM ODBIORCOM

253

ROZDZIA 25. Pierwsze wraĝenie i wizerunek mówcy

257

ROZDZIA 26. SamoĂwiadomoĂÊ mówcy. Autodiagnoza:
mocne strony i obszary do pracy

267

ROZDZIA 27. Przekonania wspierajÈce i ograniczajÈce

271

ROZDZIA 28. Czas na zmiany!

279

ROZDZIA 29. Style komunikacji

285

ROZDZIA 30. PewnoĂÊ siebie

295

ROZDZIA 31. Jak sobie radziÊ ze stresem

299

10 PRZYKAZA ¥WIADOMEGO MÓWCY

311

Zakoñczenie

313

PodziÚkowania

317

Bibliografia

318

5

Kup książkę

Poleć książkę

SZKOA MÓWCÓW

6

Kup książkę

Poleć książkę

ROZDZIA 4.

Mówca przyszïoĂci
Zrobiõeĉ pierwszy krok. Oceniõeĉ siebie. Teraz porozmawiajmy o tym,
co przed TobÇ. Zastanówmy si×, na jakiego mówc× czekajÇ Twoi
odbiorcy. Jaki powinien byÉ lider komunikator, mówca przyszõoĉci.
Ludzie chcÇ sõuchaÉ ekspertów biznesowych i jednoczeĉnie autentycznych, b×dÇcych sobÇ liderów. Nie potrzebujÇ cyborgów, wyÉwiczonych
maszyn. Nie potrzebujÇ mówcy doskonaõego. SzukajÇ raczej tego
prawdziwie zaangaĢowanego. WybaczÇ Ci wiele, ale nie darujÇ braku
kontaktu, braku relacji. Poczucie, Ģe sÇ dla Ciebie niewaĢni, Ģe ich nie
zauwaĢasz, jest najgorszym, co moĢesz wywoõaÉ u swoich sõuchaczy.
Ludzie chcÇ sõuchaÉ ekspertów biznesowych, a jednoczeĉnie
autentycznych, b×dÇcych sobÇ, lubiÇcych ludzi liderów.

Przepis na mówcÚ lidera
Jaki jest przepis na bycie mówcÇ liderem, którego ludzie sõuchajÇ
i podÇĢajÇ za jego wizjÇ biznesowÇ? PoniĢej znajdziesz „skõadniki”
tej recepty.
WA¿NE
x Wizja, pomysõ, idea.
x Dobre przygotowanie.
x Budowanie relacji i uwaĢnoĉÉ na potrzeby odbiorców.
x ZaangaĢowanie, pasja.
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Przyjrzyjmy si× poszczególnym elementom.

Wizja, pomysï, idea
WystÇpienie biznesowe ma sens, gdy naprawd× masz coĉ do powiedzenia i wiesz, po co chcesz wystÇpiÉ.
Z doĂwiadczeñ trenera
Wielu topmenedĢerów, z którymi pracowaõam, to znakomici biznesmeni.
Doskonale wiedzÇ, po co sÇ w biznesie. BudujÇ swoje firmy i organizacje, wykorzystujÇc wspaniaõe pomysõy i cele biznesowe. To ludzie bardzo dobrze wyksztaõceni i zorientowani w dzisiejszym ĉwiecie. Wõaĉnie
dlatego zajmujÇ tak wysokie pozycje.
Niestety cz×sto si× zdarza, Ģe gdy zaczynamy pracowaÉ, ci sami menedĢerowie sÇ bardzo zdziwieni, iĢ prezentacja teĢ musi mieÉ jasno okreĉlony cel. Wielkim odkryciem jest dla nich to, Ģe do wystÇpienia (równie
porywajÇcego jak ich wizje biznesowe) niezb×dne jest bardzo ĉwiadome
zdefiniowanie celu prezentacji, czyli prezentacyjnego „po co?”.
Powiem teraz coĉ, co byÉ moĢe kogoĉ oburzy: najlepsi mówcy myĉlÇ!
Tak, bo „mówi si× mózgiem”. Cz×sto niestety mam wraĢenie, Ģe mówcy nie myĉlÇ, tylko odtwarzajÇ prezentacj×, nie zastanawiajÇc si×,
po co to robiÇ.
A wi×c myĉl, gdy wyst×pujesz publicznie. Myĉl i analizuj na kaĢdym
etapie: od przygotowania do realizacji. Myĉl tak, jak myĉlisz, tworzÇc swój biznes.
NajwaĢniejsze, Ģebyĉ miaõ naprawd× coĉ waĢnego i przemyĉlanego do powiedzenia.
ByÉ moĢe pomocna b×dzie formuõa, którÇ znalazõam kiedyĉ w internecie. Niestety nie wiem, kto jest jej autorem, ale to bardzo mÇdra i pomocna myĉl.
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THINK, czyli:
T — is it true?
H — is it helpful?
I — is it inspiring?
N — is it necessary?
K — is it kind?
TõumaczÇc na polski i parafrazujÇc: MYĈL. Zanim zaczniesz mówiÉ,
myĉl i zastanawiaj si×, czy to, co chcesz powiedzieÉ, jest prawdziwe,
pomocne, inspirujÇce, niezb×dne i przyjazne dla odbiorców.
ByÉ moĢe Twoja wizja b×dzie kontrowersyjna, nieoczywista. Tym
lepiej. Najlepsi mówcy burzÇ status quo. WkõadajÇ kij w mrowisko.
Najlepsi mówcy intrygujÇ. Nie powtarzajÇ banaõów i oczywistoĉci.
PokazujÇ publicznoĉci ĉwiat z innej perspektywy i dajÇ moĢliwoĉÉ
doĉwiadczania i uczenia si× nowych rzeczy. Nikt nie wychodzi z ich
wystÇpie÷ oboj×tny, znudzony. Najlepsi mówcy zmuszajÇ swoich
odbiorców do myĉlenia.
Jeĉli wi×c masz jakiĉ pomysõ, jeĉli masz wizj× biznesu i wiesz, po co
chcesz o niej mówiÉ, pokaĢ jÇ ĉwiatu. Jeĉli nie, idĠ do domu i nie zawracaj ludziom gõowy.

Dobre przygotowanie
Dobre przygotowanie to koniecznoĉÉ. Wi×kszoĉÉ osób niestety nie
przygotowuje si× do wystÇpie÷ albo przygotowuje si× nieprawidõowo.
Gdy pytam menedĢerów, dlaczego si× nie przygotowujÇ do swoich
prezentacji, sõysz× takie odpowiedzi:
x Nie mam na to czasu.
x To nie jest mój biznesowy priorytet.
x To jest trudne.
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x To wymaga duĢo pracy.
x Mam od tego ludzi.
x WystÇpie÷ jest tak duĢo, Ģe gdybym przygotowywaõ si× do kaĢdego,
nie miaõbym czasu na nic innego.
x Tyle lat to robi×, Ģe zawsze sobie jakoĉ poradz×.
MówiÇc krótko — uzasadnienie dla nieprzygotowywania si× do prezentacji to: brak czasu, niewiedza o tym, jak si× prawidõowo przygotowaÉ, liczenie na to, Ģe „jakoĉ to b×dzie”, „coĉ tam si× powie”.
A jak jest z TobÇ? Dobrze si× przygotowujesz? Èwiczysz? A moĢe
Twoje przygotowanie sprowadza si× jedynie do zrobienia slajdów?
Albo (co gorsza) ktoĉ przygotowuje prezentacj× dla Ciebie, a Ty tylko przeglÇdasz skrypt na chwil× przed wystÇpieniem?
Czy wyobraĢasz sobie, Ģe nie przygotowaõbyĉ si× do spotkania zarzÇdu? Albo do negocjacji z waĢnym klientem? Naprawd× liczyõbyĉ,
Ģe „jakoĉ to b×dzie”? A przecieĢ wystÇpienie to waĢne spotkanie:
z klientami, ze wspóõpracownikami, ze zwierzchnikami. Dlaczego
wi×c nie poĉwi×casz czasu i uwagi na dobre przygotowanie si× do takiego spotkania?
Dobre przygotowanie to wyraz szacunku dla publicznoĉci. Jeĉli si× nie
przygotowujesz, to pokazujesz, Ģe odbiorcy sÇ dla Ciebie niewaĢni,
Ģe nie liczysz si× z nimi. Pokazujesz im, Ģe nie warto Ci× sõuchaÉ,
nie warto marnowaÉ swojego czasu na Twoje wystÇpienie, i sam si×
prosisz o to, Ģeby wyszli (albo dosõownie, albo Ģeby odpõyn×li myĉlami gdzieĉ indziej).
KaĢde dziaõanie lub brak dziaõania ma swoje konsekwencje. Nieprzygotowywanie si× do wystÇpie÷ równieĢ. W rezultacie takiego podejĉcia prezentacje sÇ chaotyczne, niespójne, przegadane, a mówcy
bardzo zestresowani. Nieprzygotowanie sprawia, Ģe prezenter obawia si×, Ģe zapomni, co miaõ powiedzieÉ, Ģe si× pomyli i Ģe nie porwie
publicznoĉci. I niestety — te obawy bardzo cz×sto si× potwierdzajÇ.
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StaÉ Ci× na to? MoĢesz sobie pozwoliÉ na ryzyko straty moĢliwoĉci
przekonania odbiorców do Twoich pomysõów biznesowych? MoĢesz
pozwoliÉ na to, Ģe sõabym wystÇpieniem zrujnujesz swój autorytet,
pozycj× eksperta? A przecieĢ drugiej szansy moĢesz nie mieÉ.
Jeĉli chcesz byÉ dobrym mówcÇ i wywieraÉ wpõyw na odbiorców,
poĉwi×caj czas na dobre przygotowanie i nigdy tego nie zaniedbuj.
Przygotowuj si× zawsze, nawet wtedy, gdy b×dziesz miaõ juĢ duĢe
doĉwiadczenie w wystÇpieniach publicznych.
W cz×ĉci II tej ksiÇĢki pokaĢ× Ci, jak si× dobrze przygotowaÉ i jak zbudowaÉ strategi× prezentacji, zademonstruj× teĢ mój autorski schemat prezentacji oraz inne narz×dzia. Dobre przygotowanie pomaga
nie tylko mówiÉ z sensem, ale równieĢ lepiej radziÉ sobie ze stresem (o tym wi×cej w cz×ĉci V, w rozdziale o radzeniu sobie ze stresem — rozdziaõ 31.).

Budowanie relacji i uwaĝnoĂÊ na potrzeby odbiorców
Twoi odbiorcy chcÇ czuÉ si× waĢni. To ich najwaĢniejsza potrzeba. Oczywiĉcie nie chodzi o to, Ģe b×dziesz im powtarzaõ, jak bardzo sÇ
waĢni i Ģe ich potrzeby sÇ istotne. Oni chcÇ to poczuÉ od pierwszej
chwili Twojego wystÇpienia. A wcale nie tak prosto jest to zrobiÉ.
Trzeba zadbaÉ o wiele rzeczy, Ģeby tak si× poczuli.
Wiesz juĢ, Ģe musisz si× dobrze przygotowaÉ oraz przeanalizowaÉ,
do kogo i po co b×dziesz mówiõ. Ale przede wszystkim musisz rozumieÉ, jakie potrzeby ma mózg odbiorcy.
Tak, mózg odbiorcy ma potrzeby i nie jest to jedynie ch×É dowiedzenia si× czegoĉ o Twoim produkcie czy usõudze. On nie potrzebuje
jedynie wiedzy, faktów, liczb czy pozycji z tabel Excela.
PodstawÇ dobrej komunikacji i skutecznego przekazu jest bowiem coĉ
wi×cej niĢ kompetencja i wiedza nadawcy komunikatu. Oczywiĉcie,
kompetencja i wiedza sÇ niezb×dne, ale na nic si× nie przydadzÇ, jeĉli
najpierw Twój odbiorca nie poczuje si× bezpieczny, zadbany, jeĉli
Ci× nie polubi i nie pomyĉli o Tobie: „O, fajny czõowiek. Pozytywny,
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uĉmiechni×ty, z dobrÇ energiÇ. Warto go posõuchaÉ”. Dopiero gdy
odbiorca „kupi” Ciebie, jest szansa na to, Ģe „kupi” TwojÇ ide×.
Chyba kaĢdy doĉwiadczyõ tego, Ģe przekonujÇ nas do swoich idei
ludzie, którym na nas zaleĢy, którzy budujÇ z nami prawdziwÇ relacj×.
Sõowo „prawdziwa” ma tu ogromne znaczenie. Jeĉli odbiorcy poczujÇ, Ģe udajesz, iĢ zaleĢy Ci na zbudowaniu relacji z nimi, pr×dzej
czy póĠniej odrzucÇ proponowane przez Ciebie wartoĉci. Nawet gdy
obiektywnie rzecz ujmujÇc, te wartoĉci sÇ dla nich dobre i mogõyby si×
staÉ ich wartoĉciami. Dotyczy to zarówno Ģycia zawodowego, jak
i prywatnego.
Z pewnoĉciÇ spotkaõeĉ kiedyĉ kogoĉ, kto tak Ci× oczarowaõ sposobem budowania relacji, Ģe poszedõeĉ za jego propozycjami, choÉ racjonalnie patrzÇc, nie byõo to zbyt rozsÇdne. Spotkaõeĉ teĢ na pewno
kogoĉ, kto próbowaõ Ci× do czegoĉ przekonaÉ, ale go nie posõuchaõeĉ,
bo byõ nieuprzejmy, zarozumiaõy i arogancki. Dlaczego tak si× dzieje?
Mózg myĂlÈcy i mózg czujÈcy
Ostatnie kilkadziesiÇt lat przyniosõo nam wiedz× i odpowiedĠ na
powyĢej zadane pytanie. MoĢna powiedzieÉ, Ģe Ģyjemy w erze zgõ×biania tajemnic mózgu. Na caõym ĉwiecie przeznacza si× ogromne
fundusze na badania pozwalajÇce lepiej zrozumieÉ mózg, jego budow× i sposób dziaõania. Wyniki tych bada÷ majÇ równieĢ ogromny
wpõyw na wystÇpienia publiczne. Zaczynamy rozumieÉ, czego potrzebuje mózg odbiorcy i jak w zwiÇzku z tym budowaÉ przekaz, Ģeby to, co mówimy, rzeczywiĉcie docieraõo do ludzi. Zaczynamy rozumieÉ, Ģe nie wystarczy mówiÉ w sposób wygodny dla mówcy,
trzeba jeszcze angaĢowaÉ odbiorców i wprowadzaÉ ich do swojego
ĉwiata w sposób dla nich komfortowy i atrakcyjny.
Nasz mózg to nie tylko racjonalnie myĉlÇca, analizujÇca fakty maszyna. DuĢa cz×ĉÉ ludzkiego mózgu (kora mózgowa) wõaĉnie to robi
— analizuje fakty: koduje i dekoduje dane, przelicza, porównuje,
buduje konstrukcje j×zykowe, decyduje, z którymi informacjami si×
zgadza, a z którymi nie. To tzw. mózg ssaczy, mózg wspóõczesny.
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Mózg wspóõczesny (tak nazywa go m.in. Bert Decker w ksiÇĢce WystÇpienia publiczne) to kora mózgowa, najbardziej identyfikowana
przez wszystkich cz×ĉÉ mózgu — dwie pofaõdowane póõkule. Wi×kszoĉÉ z nas ma takie skojarzenie: mózg to dwie póõkule. Ta cz×ĉÉ
mózgu powstaõa stosunkowo niedawno: 3 – 4 mln lat temu. MoĢna
powiedzieÉ, Ģe to „myĉlÇca” cz×ĉÉ caõego mózgu. To ona podejmuje
racjonalne decyzje. Odpowiada za ĉwiadome analizowanie informacji,
bodĠców zewn×trznych (np. sõuchowych czy wzrokowych), a takĢe
za mówienie, kreatywnoĉÉ, pami×É. Bez mózgu wspóõczesnego nie
zbudowalibyĉmy takiego ĉwiata, w jakim Ģyjemy, i nie wprowadzalibyĉmy codziennie innowacyjnych rozwiÇza÷.
BudujÇc przekaz biznesowy, bardzo cz×sto opieramy si× na liczbach,
wielu danych, skomplikowanych informacjach. Myĉlimy, Ģe im wi×cej faktów, tym wi×ksze szanse na przekonanie naszych odbiorców,
bo przecieĢ sÇ myĉlÇcymi ludĠmi. W komunikacji biznesowej chodzi o to, by osiÇgnÇÉ efekt biznesowy. Przekazujemy informacje,
Ģeby wydarzyõo si× coĉ konkretnego, rozwijajÇcego nasz biznes.
Okazuje si× jednak, Ģe z jakiegoĉ powodu nawet najcenniejsza informacja moĢe nie dotrzeÉ do odbiorców i moĢe nie byÉ przez nich
przeanalizowana. A w efekcie moĢe nie wpõynÇÉ na nich tak, jak to
sobie wyobraĢaõeĉ.
Dzieje si× tak, poniewaĢ chciaõeĉ si× „dogadaÉ” jedynie z mózgiem
wspóõczesnym odbiorcy, a nie „dogadaõeĉ” si× z jego mózgiem pierwotnym. O co chodzi?
Jak juĢ wspomniaõam nasz mózg to nie tylko ta „myĉlÇca” cz×ĉÉ,
czyli mózg wspóõczesny. Bardzo waĢnÇ cz×ĉciÇ jest teĢ mózg pierwotny, czyli ta cz×ĉÉ, która odpowiada za instynkt, intuicj×, emocje. MoĢna powiedzieÉ, Ģe to cz×ĉÉ „czujÇca”.
Mózg pierwotny, czyli gadzi, powstaõ znacznie wczeĉniej niĢ mózg
ssaczy, bo 300 – 500 mln lat temu. To najbardziej pierwotna i prymitywna cz×ĉÉ mózgu. Bardzo maõa (w porównaniu z mózgiem wspóõczesnym), zlokalizowana w pniu mózgu i ukõadzie limbicznym, czyli gdybyĉmy mieli to narysowaÉ: u podstawy kory mózgowej (rysunek 3.1).
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Rysunek 3.1. Mózg ssaczy a mózg gadzi
ğródõo: B. Decker, WystÇpienia publiczne, MT Biznes, Warszawa 2009.

To dzi×ki tej cz×ĉci mózgu czõowiekowi udaõo si× przetrwaÉ miliony
lat. Dzi×ki niemu wiemy, kiedy walczyÉ, a kiedy uciekaÉ. Mózg gadzi
dziaõa bardzo szybko, swoje „decyzje” podejmuje w uõamku sekundy:
bõyskawicznie rozpoznaje sytuacj× i (choÉ cz×sto dzieje si× to w nieuĉwiadomiony przez nas sposób) uruchamia nasze mechanizmy obronne albo pozwala nam si× poczuÉ bezpiecznie i odpr×ĢyÉ.
Jak wi×c to wszystko dziaõa? W duĢym uproszczeniu: cokolwiek si×
dzieje, najpierw dziaõa mózg pierwotny. Natychmiast decyduje, czy
sytuacja jest bezpieczna, czy nie. Jeĉli uzna, Ģe nic nam nie zagraĢa,
to pozwala nam zostaÉ i bliĢej si× przyjrzeÉ. Wtedy swojÇ prac× moĢe zaczÇÉ mózg wspóõczesny, by spokojnie przeanalizowaÉ fakty.
Jeĉli zaĉ mózg pierwotny poczuje, Ģe coĉ nam grozi, kaĢe nam uciekaÉ. Wtedy bierzemy nogi za pas i nie analizujemy faktów, nie rozwaĢamy, czy to mÇdre, czy gõupie. Uciekamy i nie pozwalamy dziaõaÉ naszemu racjonalnemu mózgowi wspóõczesnemu.
Jaki to ma zwiÇzek z wystÇpieniami publicznymi? Okazuje si×, Ģe
ogromny. To mózg pierwotny odpowiada za pierwsze wraĢenie, jakie
wywierasz na innych ludzi i jakie oni wywierajÇ na Tobie (o pierwszym
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wraĢeniu powiem wi×cej w cz×ĉci V, w rozdziale 25.). Jeĉli odbiorcy
„poczujÇ”, Ģe im w jakiĉ sposób zagraĢasz, albo wydasz si× im nieinteresujÇcy czy nudny, to „ucieknÇ”. Nawet nie zacznÇ Ci× sõuchaÉ,
bo ich mózgi pierwotne juĢ zadziaõaõy i podj×õy decyzj×: tu nic dobrego si× nie wydarzy, nie warto si× angaĢowaÉ.
Jak mózg pierwotny poznaje, Ģe sõuchanie Ci× i analizowanie Twojej
treĉci nie ma sensu? Rozpoznaje to na podstawie tego, co robisz i jak
si× zachowujesz. Jeĉli na scen× wchodzi mówca, który jest przygarbiony, kuli ramiona i powõóczy nogami, jeĉli nawet nie próbuje spojrzeÉ
na publicznoĉÉ i nawiÇzaÉ z niÇ jakiegokolwiek kontaktu, jeĉli patrzy
wsz×dzie (w sufit, w podõog×, w komputer albo w ekran rzutnika),
tylko nie na odbiorców, jeĉli nawet przez chwil× si× nie uĉmiechnie,
tylko zaciska szcz×ki, jeĉli zaczyna od nudnego wst×pu — to mózg
pierwotny czyta wszystkie te sygnaõy i decyduje: nie ma tu nic interesujÇcego, nie warto tego sõuchaÉ, pomyĉlmy o czymĉ innym.
Mózg pierwotny moĢe teĢ zablokowaÉ aktywnoĉÉ odbiorcy (sõuchanie i przyswajanie treĉci), jeĉli wywoõasz skrajnie przeciwne wraĢenie.
Jeĉli wydasz mu si× na pierwszy rzut oka zarozumiaõy, arogancki,
nachalny i rozkazujÇcy, na pewno go zniech×cisz.
Co lubi mózg pierwotny? Co sprawi, Ģe zobaczy w Tobie czõowieka,
za którym warto pójĉÉ, którego warto sõuchaÉ? OtóĢ ta cz×ĉÉ mózgu
polubi Ci×, poczuje si× bezpiecznie i komfortowo, jeĉli zobaczy i usõyszy w Tobie mówc× pewnego siebie, autentycznego, szczerze zainteresowanego budowaniem relacji z publicznoĉciÇ. Oznacza to, Ģe do
mózgu pierwotnego przemówi czõowiek uĉmiechni×ty, ĉmiaõo i Ģyczliwie patrzÇcy odbiorcom w oczy, wyprostowany, majÇcy spr×Ģyste
ciaõo i energiczny sposób poruszania si×. Jeĉli mózg pierwotny zobaczy
czõowieka zaangaĢowanego i mówiÇcego z pasjÇ, entuzjastycznego
i wierzÇcego we wõasny przekaz, to go polubi i b×dzie chciaõ dalej
sõuchaÉ, czyli pozwoli analizowaÉ przekazywane przez tego mówc×
treĉci mózgowi wspóõczesnemu. A o to nam przecieĢ chodzi.
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Twoim pierwszym celem powinno byÉ zatem zaprzyjaĠnienie
si× z mózgiem pierwotnym odbiorcy. Na pewno juĢ rozumiesz, Ģe
wszystko zaleĢy od Twojej intencji nawiÇzania kontaktu, stworzenia relacji z publicznoĉciÇ i zaciekawienia jej, a takĢe od sposobu,
w jaki zbudujesz swojÇ prezentacj×. Musisz „uwieĉÉ” mózg pierwotny
odbiorcy, Ģebyĉ mógõ „uwieĉÉ” jego mózg wspóõczesny.
„UwiedĠ” mózg pierwotny odbiorcy,
a wtedy uwiedziesz jego mózg wspóõczesny.
Jak widzisz, bardzo skrótowo opowiedziaõam o tym, jak mózg jest
zbudowany i jak dziaõa. Nie jest moim celem zagõ×bianie si× w niuanse. ZaleĢy mi na tym, Ģebyĉ zrozumiaõ podstawowe mechanizmy,
a zwõaszcza te, które wpõywajÇ na Ciebie i Twoich odbiorców w czasie wystÇpie÷ publicznych.
Równoczeĉnie zach×cam Ci× do poszerzenia wiedzy na temat mózgu. Jest mnóstwo publikacji na ten temat. NiemalĢe kaĢdy dzie÷
przynosi nowe informacje. Poszukuj wiedzy o dziaõaniu mózgu. To na
pewno bardzo pozytywnie wpõynie na Twoje rozumienie mechanizmów i reakcji — zarówno wõasnych, jak i innych ludzi — i pozwoli
Ci lepiej funkcjonowaÉ w Ģyciu prywatnym i w biznesie.
Myĉl×, Ģe teraz jest dla Ciebie jasne, Ģe w nowoczesnej prezentacji
nie chodzi jedynie o fakty i informacje, ale o wywieranie wpõywu, czyli
uwodzenie odbiorcy i zapraszanie go do swojego ĉwiata. W dzisiejszym ĉwiecie przekaz czysto informacyjny jest niewystarczajÇcy.
KaĢdy w dowolnym momencie moĢe zdobyÉ informacj×, wi×c niekoniecznie b×dzie zainteresowany pozyskiwaniem jej od Ciebie. Dziĉ,
Ģeby wystÇpienie biznesowe byõo skuteczne, do informacji musisz
doõÇczyÉ ĉwiadome wywieranie wpõywu na odbiorców. Podkreĉlam:
wywieranie wpõywu, a nie manipulacj×. To ogromna róĢnica. Manipulacja to po prostu kr×tactwo, posõugiwanie si× dowolnym narz×dziem, byle tylko wygraÉ. Natomiast wywieranie wpõywu opiera si×
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na fundamencie etyki, na prawdzie i bezpiecze÷stwie. WywierajÇc
wpõyw, chcesz oczywiĉcie osiÇgnÇÉ swoje cele, ale nie kosztem drugiego czõowieka. I o takÇ postaw× nam chodzi.

Zaangaĝowanie i pasja
Gdy pracowaõam w telewizji i uczyõam najbardziej znanych dziennikarzy zatrudnionych w programach informacyjnych, mieliĉmy takie powiedzenie: jedyne, co przechodzi przez szkõo, to zaangaĢowanie i pasja. Szkõo oznaczaõo oczywiĉcie ekran telewizora. WaĢne
byõo i jest, Ģeby dziennikarz nie relacjonowaõ faktów bez emocji i nie
sprawiaõ tym samym wraĢenia, Ģe to, o czym mówi, nic go nie obchodzi. Bo wtedy odbiorca myĉli: „Skoro mówiÇcego to nie obchodzi,
dlaczego ma obchodziÉ mnie?”. To, co przykuwa uwag× i przekonuje
widzów, to wõaĉnie zaangaĢowanie i pasja dziennikarza, czyli mówienie w taki sposób, Ģeby widz widziaõ, Ģe dziennikarz jest naprawd×
zorientowany w temacie, o którym mówi, a jednoczeĉnie, Ģe bardzo
mu zaleĢy na rzetelnym i Ģywym przekazaniu najnowszych wiadomoĉci. Tak samo jest w przypadku wystÇpie÷ publicznych.
Czasem niestety widz× mówców, którzy stawiajÇ mi×dzy sobÇ a publicznoĉciÇ jakby szklanÇ tafl×. W efekcie mówca jest po jednej
stronie w swoim ĉwiecie, a odbiorcy po drugie stronie u siebie. I nie ma
mi×dzy nimi porozumienia. Sõowa mówcy wychodzÇ z jego ust i odbijajÇ si× od szkõa — nie docierajÇ do sõuchaczy. Mówca jest przekonany, Ģe przekazuje waĢne rzeczy, ale odbiorcy nawet ich nie sõyszÇ.
Zadaniem mówcy jest przemawiaÉ w taki sposób, Ģeby odbiorcy widzieli i czuli wag× jego przekazu, a jedyne, co sprawia, Ģe sõowa mówcy
przenikajÇ „przez szkõo”, to jego zaangaĢowanie i pasja. Innymi sõowy: jego energia i wiara w to, o czym mówi.
Odbiorcy potrzebujÇ mówcy lidera, wyróĢniajÇcego si× na tle innych.
Takiego, który jest przekonany o sõusznoĉci gõoszonej idei i pokazuje
to przekonanie. Taki mówca opowiada o rzeczach strategicznych,
majÇcych znaczenie, w sposób inspirujÇcy i motywujÇcy do wysiõku.
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Gdy mówca mówi z zaangaĢowaniem,
motywuje odbiorców do zaangaĢowania.
Gdy mówca mówi z pasjÇ, pokazuje odbiorcom
porywajÇcÇ wizj× biznesu, którÇ warto realizowaÉ.
Wspominaõam juĢ, Ģe wszystko zaleĢy od Twojej postawy i intencji,
z jakÇ mówisz. Techniczne umiej×tnoĉci sÇ oczywiĉcie waĢne i w dalszych cz×ĉciach ksiÇĢki pokaĢ× Ci, jak i co ÉwiczyÉ, Ģeby lepiej wykorzystaÉ swój gõos i mow× ciaõa w wystÇpieniach publicznych (równieĢ do tego, by mówiÉ z zaangaĢowaniem i pasjÇ). To elementy
warsztatu profesjonalnego mówcy. Ale b×d× zawsze podkreĉlaÉ, Ģe nie
o same umiej×tnoĉci techniczne tu chodzi. Nic Ci nie pomogÇ sztuczki
i wyuczone formuõy, nie pomogÇ Ci najlepsza nawet technika uĢywania gõosu ani doskonaõa mowa ciaõa, jeĉli b×dziesz sztuczny i mdõy.
Publicznoĉci nie przekonujÇ umiej×tnoĉci techniczne, tylko autentyczne zaangaĢowanie i energia, z jakÇ mówisz. Musisz naprawd× wierzyÉ w to, co mówisz, oraz kochaÉ to i mieÉ frajd× z tego,
co robisz. Powinieneĉ wiedzieÉ, co jest fundamentem Twojej wizji
biznesowej, i umieÉ opowiedzieÉ o tym prosto i z pasjÇ. Tylko to
sprawi, Ģe ludzie b×dÇ Ci× sõuchaÉ.
Prawdziwe zaangaĢowanie wymaga poznania samego siebie. Musisz wiedzieÉ, czy jesteĉ naprawd× zaangaĢowany i jak bardzo wierzysz w ide× biznesowÇ, którÇ reprezentujesz. Musisz wiedzieÉ, kim
jesteĉ i jakimi wartoĉciami si× kierujesz, zarówno w Ģyciu prywatnym, jak i w biznesie.
mwiczenie. Poznaj siebie
Odpowiedz sobie na pytania:
x Co jest dla mnie waĢne?
x Dlaczego robi× to, co robi×?
x Jakie cele sobie wyznaczam?
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x Co mnie motywuje, a co odbiera mi ch×ci do dziaõania?
x Co sprawia, Ģe wstaj× rano, i skÇd czerpi× energi× do dziaõania?
x Czym si× interesuj×, co jest mojÇ pasjÇ?
x Co jest dla mnie najwaĢniejsze w mojej pracy?
x Jakie wartoĉci stojÇ za moim zaangaĢowaniem w pracy i Ģyciu
prywatnym?
MÇdry lider przyglÇda si× sobie i co jakiĉ czas zadaje sobie takie pytania, by potem rozliczyÉ samego siebie z odpowiedzi. To mu pozwala
mówiÉ ludziom o swojej wizji biznesu z pasjÇ i zaangaĢowaniem.
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