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• Wzbudzanie zainteresowania, ekscytacji i podziwu wobec własnej osoby
• Stosowanie chwytliwych technik komunikacyjnych
• Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w autopromocji
• Czerpanie korzyœci z pozytywnego szumu wokół Ciebie
Zacznij się chwalić… Jeœli sam nie zaczniesz mówić za siebie, kto to zrobi?
„Financial Times”

Jeœli nie JA, to KTO?!
Zapewne znasz ten żart, w którym szczur skarży się chomikowi na swój los,
narzekając, że choć obaj są tak do siebie podobni, chomika ludzie uwielbiają,
a szczura z uporem tępią. Odpowiedzią chomika jest celne spostrzeżenie: „Problem
w tym, chłopie, że masz kiepski PR!”.
A Ty, czy również czujesz się niedoceniony i zauważasz, że otaczają Cię ludzie,
którzy wcale nie są od Ciebie inteligentniejsi, zdolniejsi czy bardziej urodziwi, a jednak
to właœnie oni awansują w pracy, mają większe powodzenie u płci przeciwnej i budzą
powszechną sympatię? Jeœli w tej miniankiecie na wszystkie pytania odpowiedziałeœ
twierdząco, mamy dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia. Sprawdź, jak radzą sobie
z tym zagadnieniem zawodowcy, i zacznij wreszcie stosować niezawodne techniki
autopromocji.
Odrzuć fałszywą skromnoœć i pokaż, ile jesteœ wart! Chwalenie się własnymi
osiągnięciami i zaletami to żaden grzech. Dowiedz się, jak przyciągać uwagę innych
w sposób dyskretny, lecz zniewalający. Naucz się nawiązywać trwałą więź z ludźmi
i roztaczać wokół siebie zaraźliwą energię, sprawiając wrażenie osoby, która jest pewna
tego, co osiągnęła i dokąd zmierza. Jeœli sam nie zainwestujesz w promowanie siebie,
nikt Cię w tym nie wyręczy!
Ta książka pozwoli Ci uzmysłowić sobie, że chwalenie się jest niezbędnym narzędziem
przetrwania.
Harry Kavros,
zastępca dziekana w Columbia Law School
Przekonujący styl pisania Klaus i autentyczny ton wypowiedzi wraz z zaczerpniętymi
z życia anegdotami pokazują transformację, jaka może się dokonać w życiu
zawodowym dzięki skutecznemu chwaleniu się.
„Publishers Weekly”
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ROZDZIA 1.

Mity o autopromocji,
które nie daj nam y

Nie przechwalasz si, je li rzeczywi cie co zrobie .
— DIZZY DEAN

Mit nr 1:
DOBRA ROBOTA
MÓWI SAMA ZA SIEBIE
Wspóczesne miejsca pracy nie maj ju nic wspólnego z tymi,
w których pracowa mój ojciec, ani nawet z tymi, w których
w latach 70. i 80. ubiegego wieku zatrudnio si wiele Waszych
matek. Dawno miny czasy, w których lojalno i pracowito gwarantoway sta posad. Dla wikszoci to nic nowego.
Mimo to wielu z nas nie potrafi dostrzec wartoci, jak ma
autoreklama podczas lawirowania w dzisiejszych niestabilnych i nieprzewidywalnych miejscach pracy. Na skutek nieustannych zmian — fuzji, zmian kierownictwa, redukcji — nie
masz po prostu innego wyjcia, jak pokaza innym ludziom
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w organizacji, kim jeste i jakie masz osignicia. W przeciwnym bowiem razie bdziesz cigle pomijany podczas rozdzielania awansów, planowania sukcesji lub w okresie zwolnie ,
kiedy firma musi zdecydowa, którzy pracownicy s najlepsi.
Nawet jeli po mistrzowsku dbasz o to, eby Twój szef by
zawsze ze wszystkim na bieco, pamitaj, e pewnego dnia
moe ju go nie by w firmie. Musisz zabezpieczy si z kadej
strony i sta si kim wyjtkowym w oczach szefa Twojego
szefa oraz szefa tamtego szefa, a take wszystkich innych szefów a do tego, który stoi najwyej. Twoja misja zacznie nastrcza jeszcze wicej trudnoci, jeli uwzgldnisz to, co pocigna za sob era informatyzacji: ludzi, których codziennie
zalewa fala e-maili, nagra na poczcie gosowej, faksów, telefonów i spotka . Nikt nie ma waciwie czasu ani potrzeby
zwraca na Ciebie szczególnej uwagi.

Sianie na przyszo
Ludzie z firmy s niezwykle wani dla Twojego przetrwania,
ale równie istotni s ci spoza niej: porednicy z agencji pracy,
partnerzy biznesowi, przyjaciele i znajomi, a nawet konkurenci.
Nawet pozornie stabilne firmy mog zbankrutowa z dnia na
dzie . Jednym z wielu takich przykadów mog by choby
Enron i Arthur Andersen1.

1

W 2001 roku wybuch skandal zwizany z faszowaniem dokumentacji finansowej w firmie Enron, wielkim ameryka skim przedsibiorstwie
energetycznym. W spraw zamieszana bya firma zajmujca si dokumentacj Enronu — spóka Arthur Andersen. W nastpstwie ujawnienia sprawy
Enron ogosi bankructwo, a Arthur Andersen utraci wiarygodno,
co oznaczao koniec wiodcej pozycji firmy na rynku — przyp. red.
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Mistrzowie autoreklamy wiedz jedno: zawsze trzeba sia
na przyszo. Dobrym przykadem jest czterdziestodwuletnia
Karen, dyrektorka oddziau jednej z wikszych midzynarodowych korporacji w brany spoywczej. Zapytana podczas
nieformalnego spotkania o to, jak dugo siedzi w tej brany
i czym si zajmuje, zamiast typowej odpowiedzi: „Pracuj w tej
firmie od pitnastu lat i kieruj dziaem nabiau”, odpara:
Kto by w ogóle pomyla, e wylduj w brany spoywczej, zwaszcza e moja mama przez wiele lat zmuszaa
mnie do jedzenia Cheez Whiz2? [Wszyscy przy stole
wybuchli miechem]. Widocznie los tak chcia, bo po
uko czeniu studiów MBA na uniwersytecie Columbia
zadzwoni do mnie przyjaciel, który opowiedzia mi
o kilku interesujcych, nowopowstaych firmach. Zaczam tu prac w 1985 roku w dziale prowadzenia produktu na rynku, powoli dochodzc do stanowiska dyrektora marketingu. Dwa lata temu jeden z innych dziaów
firmy znalaz si w prawdziwym doku, a ja miaam go
z tego wyprowadzi. Nie wiedziaam, od czego waciwie mam zacz, wic wyszam od rozmowy z ludmi
z samego dou. Wielu z nich miao wietne pomysy.
Zaangaowaam wic wszystkich w spraw i podzieliam na zespoy, skadajce si z osób o rónych kwalifikacjach, które miay opracowa strategie dziaania. Dzi
jestem dumn dyrektork dziau nabiaowego, który
plasuje si na drugim miejscu na wiecie pod wzgldem
dochodowoci.

2

Cheez Whiz — popularna w Stanach Zjednoczonych pynna pasta
serowa produkowana przez Kraft Foods; uywana jako dodatek m.in.
do patków kukurydzianych i hotdogów — przyp. red.
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Ludzie stosujcy mdr autoreklam s zawsze przygotowani.
Ceni bezporednie kontakty z innymi i maj zawsze na podordziu historie na swój temat, które nie maj nic wspólnego
z bezadn gadanin. Wiedz, e pozytywna opinia nie pojawia
si „sama z siebie” podczas rozmów o prac, okresowej oceny
pracownika, prezentacji czy nawizywania kontaktów. I raczej
nie pojawi si „sama z siebie” tylko dlatego, e wkroczysz do
gabinetu dyrektora naczelnego i poprosisz go o spotkanie,
aby omówi wszystkie swoje zalety. Musisz wzi sprawy
w swoje rce i pamita, e najlepsze moliwoci autoreklamy
pojawiaj si zwykle na Twojej drodze w chwili, kiedy najmniej si tego spodziewasz.

Mit nr 2:
PO AUTOPROMOCJ
SIGASZ DOPIERO PODCZAS
OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA
5 kwietnia 2002 roku: jestem w samolocie z Nowego Jorku
do San Francisco, a obok mnie siedzi trzydziestoparoletni facet
i zawala spraw: traci niepowtarzaln okazj, eby zaprezentowa siebie i swoj firm.
Zaczlimy rozmawia i gawdzilimy sobie mio o yciu
w San Francisco, kiedy zapytaam go: „Czym si waciwie
zajmujesz?”. Odpowiedzia: „Jestem konsultantem do spraw
zarzdzania”. Nie podj tematu, wic spróbowaam dry
dalej, pytajc: „A w czym si specjalizujesz?”. „W telekomunikacji”, odpowiedzia, po czym ponownie zapada gucha
cisza. Postanowiam przekona si, czy jestem w stanie wycign z niego nieco wicej informacji i zapytaam: „A gdzie
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pracujesz?”. Wymieni jedn z piciu najwikszych firm
doradczych i zamilk. Ju miaam zada kolejne pytanie, kiedy
co si we mnie zbuntowao. Pomylaam sobie, e nie zadam
czwartego pytania. Do tej inwigilacji. Rozmowa z tym facetem nie jest dla mnie ani ciekawa, ani przyjemna.

Zaprzepaszczone mo liwo ci
Wielu moich klientów, syszc po raz pierwszy o tym spotkaniu w samolocie, zaczo mnoy potencjalne powody, dla
których czowiek ten nie okaza si bardziej rozmowny. By
moe by zmczony lub nie mia ochoty przechwala si
w samolocie, bojc si, e moe ujawni poufne informacje,
które dostan si do ciekawskich uszu konkurencji.

„Ale… w mojej kulturze chwalenie si
jest stanowczo zabronione”
Rozumiem i naprawd szanuj Twoje zasady i tradycje kulturowe.
Jednak uwaam, e wszystkie zasady s w pewnym stopniu elastyczne. Nie prosz, eby opowiada o sobie tak, jakby by czonkiem orkiestry dtej. Przedstawione w mojej ksice sposoby
autopromocji s subtelne i bezbolenie wpisuj si w interakcje
spoeczne i zawodowe. Jeli zrobisz to prawidowo, nikt si nie
zorientuje, z czego do niego wypalie.
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Czasem oczywicie tak wanie moe si zdarzy, jednak
w tym przypadku przecie ju ze sob rozmawiali my. Rzecz
wic w tym, e cieka czowieka stosujcego bezbarwn autoreklam wybrukowana jest zaprzepaszczonymi moliwociami. Musisz wzbija si na szczyty swoich moliwoci
nawet w trakcie rozmów z nieznajomymi w samolocie i nawet
kiedy nie masz na to specjalnej ochoty. Zanim z rozmachem
zatrzaniesz t ksik, twierdzc, e wa nie z tego powodu nie
pracujesz w sprzeday, zastanów si nad nastpujc kwesti:
pan od telekomunikacji nie mia pojcia, kim jestem. Mogam
by dyrektorem technicznym firmy, która skorzystaaby z jego
usug doradczych. Mogam by specjalistk od rekrutacji,
z któr znajomo byaby przydatna w chwili, kiedy wyrzuciliby go z pracy, lub która zajmowaa si obecnie obsadzaniem
stanowisk w jednej z najbardziej znanych firm w Dolinie
Krzemowej. Nie wiedzia, e jestem konsultantk, pracujc
z firmami wpisanymi na list Fortune 500, i e mog przedstawi go dyrektorowi przedsibiorstwa, które mogoby sta
si jednym z jego waniejszych nowych klientów. Nigdy si
tego nie dowie.
Nie prosiam go, eby wyjawi mi, gdzie zosta ukryty
wity Graal. Prosiam jedynie, eby opowiedzia mi co wicej o sobie. Gdyby wcign mnie w rozmow i w interesujcy
sposób opowiedzia mi o tym, co robi, w przyszoci mogabym
si okaza dla niego bardzo cennym kontaktem. Mogabym
zapewni mu nowych klientów. A w najgorszym wypadku
mogam zapamita jego opowie .
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Mit nr 3:
POKORA SPRAWI,
E ZOSTANIESZ ZAUWAONY
Pojechaam na kilka dni do przyjacióki, która mieszka na
zachodzie Massachusetts, i znalazam si w do nieprawdopodobnym miejscu: na zajciach taekwondo, na które uczszcza jej picioletni syn. Wielki mistrz, Korea czyk, posiadacz
czarnego pasa, rozpoczyna zajcia od proby, by uczniowie
wyrecytowali jednogonie pi zasad, zgodnie z którymi
naley y. Dzieci, przybierajc nienagann postaw i ustawiajc si z wojskow precyzj w szeregu, skanduj:
Samokontrola!
Uczciwo!
Wytrwao!
Honor!
Pokora!
No wanie. Pokora. Nie wolno si chwali. Mówienie o wasnej wartoci i osigniciach jest ryzykowne, poniewa moesz
wyda si innym osob nadt lub te sprawi, e poczuj si
niezrcznie. Bezpieczniej i znacznie lepiej jest zachowa pokor
i powcigliwo. Czy uda Ci si jednak wtedy odnie sukces?
Pokora to nauczana na caym wiecie cnota o korzeniach
biblijnych i duchowych. W niektórych rejonach wiata, na
przykad w Azji, pokor ceni si równie mocno, co w Ameryce
wolno sowa. Wpajanie nam pokory jest pocztkowo uzasadnione. Jako dzieci nie wyrobilimy w sobie jeszcze takich
umiejtnoci spoecznych, które pozwalaj nam mówi elegancko o swoich osigniciach i o nas samych. Zamiast tego
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dzieci maj skonno, by wyrzuca z siebie: „Mój tatu ma
kup forsy”, „Jestem od ciebie lepszy, bo…” lub, jak miao to
miejsce w przypadku syna moich przyjació: „Mam wicej
ziemi ni ktokolwiek inny”, co z dum wygosi pewnego
ranka z ustami penymi patków niadaniowych, wprawiajc
tym samym w zaenowanie swoj mam. Nasi rodzice i nauczyciele wiedz, jak wane jest, by zdusi to zachowanie
w samym zarodku, poniewa w przeciwnym razie nikt nie
bdzie nas lubi. I maj racj.
Pojawia si jednak nastpujcy problem: tylko niewielka
garstka osób wie potem, jak pogodzi cnot pokory z koniecznoci promowania samego siebie w miejscu pracy. Kiedy
edukacja i szkolenia skupiaj si na autoprezentacji, ucz nas,
by najwiksz uwag i starania powica garderobie, wosom,
higienie osobistej, manierom przy stole czy te pozycjom
w yciorysie. Zadbaj o to wszystko, a zapunktujesz! Nie ma
zbyt wielu wskazówek, jak prezentowa siebie w sposób
swobodny i szczery. Z jakiego powodu uwaamy, e jeli
przybierzemy zbyt osobisty ton lub zaczniemy okazywa zbyt
duy entuzjazm, wykaemy si brakiem profesjonalizmu, cho
w rzeczywistoci to wanie w ten sposób mona skutecznie
si wypromowa.

Robienie z siebie ofermy
W ameryka skim rodowisku pracy, w najbardziej nawet
aroganckich branach codziennie dochodzi do przepychanek
midzy pokor a lansowaniem wasnych osigni. Niedawno,
kiedy prowadziam warsztaty dla jednego z wikszych banków
inwestycyjnych na Wall Street, poprosiam grup modych
mczyzn i kobiet, eby opowiedzieli mi o wszelkich sukce-
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sach, jakie odnieli od czasu, kiedy widzielimy si po raz
ostatni i pracowalimy nad skuteczn prezentacj produktów.
Z tyu sali doszed mnie gos jednego z chopaków, który
zachca Patty, dwudziestoszecioletni, idealnie uczesan
kobiet, piastujc stanowisko modszego doradcy bankowego,
eby opowiedziaa o odniesionym przez siebie sukcesie. Mimo
e wanie pozyskaa klienta z portfelem o wartoci 10 milionów dolarów, Patty wydawaa si niechtna temu pomysowi.
Ulega jednak namowom grupy i w ko cu wstaa z miejsca.
Ze wzrokiem utkwionym w pododze i ramionami przygarbionymi jak u orangutana, przemówia tak cicho, e jej gos
z trudem przeamywa biay szum sali konferencyjnej:
Och, to naprawd nic wielkiego. To bya praca zespoowa. Przeczytaam w gazecie o pewnym facecie, napisaam do niego, a póniej zadzwoniam do jego asystentki,
która powiedziaa, e on chce si ze mn spotka. Udaam si na spotkanie i przedstawiam mu zakres usug
naszego banku oraz to, co moemy dla niego zrobi.
Powiedzia, e wszystko to brzmi interesujco, i zapyta,
co dalej. Odparam, e umówi si z nim na powtórne
spotkanie w obecnoci kierownika zarzdzajcego portfelem oraz starszego doradcy bankowego. Zjawilimy si
ponownie po dwóch tygodniach. Ja przewodniczyam
spotkaniu, ale to starszy doradca omówi wikszo
spraw. Wczoraj dostalimy telefon, e klient przekazuje
nam dziesi milionów dolarów.
Po tych sowach usiada.
Poprosiam grup o komentarz. Chopak, który na pocztku
namawia j do zabrania gosu, osupia ze zdumienia: „Patty,
co to miao by? Dowiedziaa si o tym facecie, zadzwonia do niego, spotkaa si z nim, a on przekaza ci dziesi
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milionów dolarów! Opowiedziaa o tym tak, jakby nie miaa
z t spraw nic wspólnego. Szczerze mówic, brzmiaa jak
oferma”.
Patty odpowiedziaa: „No tak, ale przecie duo osób przy
tym pomagao. Nie chciaam, eby wyszo na to, e si przechwalam i przypisuj sobie ca zasug”.

Chwila prawdy dla Patty
Widzc, e Patty nie bardzo wie, w czym rzecz, poprosiam
jej koleg, eby wsta i odegra t historyjk tak, jakby przydarzya si jemu. Opowiedzia j w nastpujcy sposób:
Przeczytaem o tym czowieku w gazecie. Byem bardzo
podekscytowany. Napisaem do niego wspaniay list.
Zadzwoniem do jego asystentki, eby si z nim umówi. W dniu spotkania byem podenerwowany, ale rozmowa wysza wietnie. To by mój dzie . On spyta:
„I co dalej?”. Ja odpowiedziaem: „Zjawi si ponownie
z moim szefem i kierownikiem zarzdzajcym portfolio.
Z pewnoci przypadniecie sobie do gustu”. Kiedy zjawilimy si dwa tygodnie póniej, przedstawiem sobie
wszystkich. Oni zrobili, co do nich naley. Wanie
wczoraj czowiek ten skontaktowa si ze mn, eby
przekaza nam swój portfel o wartoci dziesiciu milionów dolarów. Jestem wniebowzity! Poprowadziem t
spraw od pocztku do ko ca.
Poprosiam grup, eby omówia rónice midzy dwiema
wersjami historii. Ich uwagi byy bardzo odkrywcze: „David
naprawd udowodni, e to jego zasuga. Pokaza, e jest podekscytowany tym, co si stao. Ale by równie autentyczny.
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Nie sprawia wraenia, e nagina prawd. Wida byo, e jest
naprawd dumny z tego, co zrobi”.
Patty powiedziaa: „Kiedy zobaczyam, jak David to robi,
i przekonaam si, e ludzie zareagowali na to tak pozytywnie,
by moe nie bdzie mi ju tak trudno przedstawia siebie
w taki sposób”. Podobnie jak wiele innych osób, które szkoliam, Patty musiaa nauczy si pokonywa podszepty z przeszoci, które do zudzenia przypominay to, co sama syszaam od ojca: „Jeli bdziesz za mocno si poklepywa, zamiesz
sobie rk”.

Mit nr 4:
NIE MUSZ SI CHWALI;
INNI MNIE W TYM WYRCZ
Jeli kto mówi o Tobie co dobrego, to wietnie, ale nie
wolno Ci nabiera wody w usta. Cho przyzwolenie na to, by
inni Ci chwalili, to jedno z dostpnych Ci narzdzi, nie jest
ono jedynym elementem zestawu. I w adnej mierze nie moe
zastpi Ciebie. Twoje dobro nikomu nie bdzie leao na sercu
równie mocno, jak Tobie. Nikt nie jest w stanie opowiedzie
Twojej historii i zainteresowa ludzi Tob w równym stopniu,
co Ty sam. Poza tym, w dziewiciu przypadkach na dziesi,
kiedy ci, którym co opowiadasz, wypowiadaj si pozytywnie
o Twojej pracy w obecnoci innych, dzieje si tak zazwyczaj
dlatego, e znaleli w niej co wartociowego. Niestety, wyrazy
uznania s czsto ujte w taki sposób, eby bardziej wzmacnia cudzy wizerunek, a nie Twój!
Poniewa wikszo ludzi ma problem z opanowaniem
umiejtnoci mówienia o sobie i lansowania siebie, wiele osób
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„Ale… jeli tylko bd chwali innych,
oni zaczn chwali mnie”
Czsto sysz ten argument i to, co nazywam „promocj za grosz”,
ma oczywicie pewn warto. Tak, wspaniale jest opowiada
o osigniciach innych, liczc, e zostanie to odwzajemnione.
Upewnij si jednak, e kiedy inni mówi o Tobie, mówi to,
czego sam by sobie yczy. I nigdy nie pozwól, eby byo to jedyne
ródo pochwa — wiele osób z równym skrpowaniem chwali
innych, co siebie samych.

polega w tej mierze na innych i zwala na nich ca brudn
robot zwizan z chwaleniem. W dzieci stwie wikszo
z nas miaa przynajmniej jednego wielbiciela, który popycha
nas naprzód oraz podbudowywa nasze ego i poczucie wasnej wartoci: rodzica, trenera, ukochan cioci czy dziadka,
którzy wzili nas pod swoje skrzyda, albo nauczyciela, który
by przekonany, e wyronie z nas drugi Einstein lub Michael
Jordan. Zaczynamy si potyka dopiero w okresie dorastania.
Kiedy nie mamy ju przy sobie naszej druyny dopingujcej
z dzieci stwa, wielu z nas bdnie zakada, e rol t przejm
koledzy z pracy, którzy bezwarunkowo wespr nasze osignicia i nas samych. A nawet kiedy kto od czasu do czasu zapiewa o nas pie pochwaln, zwykle sami wypaczamy jego
komplement za pomoc deprecjonujcych uwag: „Nie, nie,
to nic wielkiego” lub, jak w przypadku Patty z wczeniejszego
przykadu: „To nie moja zasuga. Tak naprawd to zasuga
zespou”.
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Poszukiwania numeru 1
Bill, lat dwadziecia jeden, cichy, powcigliwy, rzeczowy
facet, musi dopiero nauczy si najbardziej podstawowych
zasad autoprezentacji. Jest wietnym sprzedawc, który wanie uplasowa si na pierwszym miejscu w regionie poudniowo-zachodnim pod wzgldem iloci sprzedanego oprogramowania swojej firmy. Jest przekonany, e liczby mówi
same za siebie, i zakada, e jego szef, który czsto chwali go
za wietne wyniki w sprzeday, powiadomi o tym równie
i swoich przeoonych.
Kiedy jego szef prezentuje wyszemu kierownictwu wyniki
i szacunki sprzeday swojego dziau, mówi, co nastpuje:
„Pierwsza poowa posza nam wietnie; sprzeda wzrosa
o dwadziecia pi procent, co stanowi niezy wyczyn, biorc
pod uwag tendencje znikowe na rynku”. Zapytany przez
dyrektora naczelnego o to, co najlepiej si sprawdza, szef Billa
odpowiada: „Postaraem si o pierwszorzdnych sprzedawców
i dobrze ich przeszkoliem. Wiecie, ile problemów przysparza
nam stay cennik. No wic siedlimy z Fredem, dyrektorem
marketingowym, i ustalilimy, e jeli damy naszym sprzedawcom wiksz swobod i pozwolimy im na dostosowanie
czci cen do klienta — w granicach rozsdku, rzecz jasna —
sprzedamy znacznie wicej jednostek. I tak wanie si stao”.
Kiedy kto wspomina o tym, e sysza, i Bill dosta nagrod za najwysze wyniki w sprzeday na Poudniowym
Zachodzie, jego szef mówi: „Kiedy tylko go zobaczyem,
wiedziaem, e wyprowadz go na ludzi. Bardzo si staraem,
eby doczy do naszej zaogi, i opacio si”.
Mimo e Bill dosta nagrod za wyniki w sprzeday, jego
szef przypisa wikszo zasug sobie. Brak umiejtnoci
chwalenia si u Billa ograniczy go na dwóch poziomach. Po
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pierwsze, poniewa nie przykada duej wagi do osobistych
kontaktów ze swoim szefem i z wyszym kierownictwem, oni
interesowali si nim na tyle, na ile mona interesowa si
sprzedawc, który osiga nieze wyniki. Po drugie, sposób
rozumowania Billa, który kaza mu milcze i wierzy, e „liczy
si tylko sprzeda”, jest krótkowzroczny. Gdyby zdradzi co
wicej o sobie, jego szef wiedziaby, e wychowa si w trudnym rodowisku. Dziki swojej determinacji sko czy studia,
a teraz powica znaczn cz swojego wolnego czasu na
prac z trudn modzie. Wiedzc o tym, jego szef móg
powiedzie dyrektorowi naczelnemu: „Kiedy tylko go zobaczyem, wiedziaem, e to zoty chopak. Sam utrzymywa si
na studiach, a jego nastawienie »mog wszystko«, opacio si
i nam”. Nagle Bill zaczyna si jawi w zupenie nowy sposób.
Jest kim wicej ni tylko dobrym nabytkiem w pracy. Staje
si odwanym, pracowitym facetem, który wie, e chcie
to móc. Jeli za Bill wspomniaby szefowi o swojej pracy
z modymi, zasiaby równie ziarno na przyszo. Jeden
z przeoonych pyta szefa Billa, czy nie zna kogo, kto byby
zainteresowany poprowadzeniem gonego, szeroko zakrojonego projektu spoecznego, który poprawiby wizerunek firmy.
Szef Billa mówi: „Tak z marszu nikt nie przychodzi mi do
gowy”. W ten sposób Bill traci kolejn wspania okazj.
Rzadko kiedy zachca si nas do tego, by otwarcie mówi
o naszym pochodzeniu, dowiadczeniach i entuzjazmie, oraz
splata to wszystko we frapujc histori ycia. Jak na ironi,
przy caym rozwoju technologii komunikacji nasze umiejtnoci interpersonalne w biznesie s wci na miar redniowiecza.
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Mit nr 5:
WICEJ ZNACZY LEPIEJ
Jest pikny kalifornijski poranek. Przychodz do biura wczenie, dzwoni telefon, wic podnosz suchawk. Natychmiast
przypominam sobie, e autoreklama to jako  przekazu i historii, a nie nudna wyliczanka wasnych osigni. Jak obrazowo
ukazuje ponisza rozmowa, nie ma znaczenia, czego dokonae; jeli nie umiesz sprzeda si ludziom w zachcajcy sposób, przestan Ci sucha.
„Dzie dobry, czy zastaam Peggy Klaus?” — zapyta kobiecy gos.
„Tak, przy telefonie”.
Nie zadajc sobie trudu, by spyta, czy to odpowiedni czas
na rozmow, nieznajoma przesza do litanii swoich osigni,
przedstawiajc je z precyzj godn prezentacji w PowerPoincie.
„Tak si ciesz, e mog z pani rozmawia. Wanie obroniam dyplom z komunikacji. Byam wietn studentk i miaam redni 4,0. Pisaam do gazetki szkolnej, która zbieraa
pochway w caym stanie. Przez ostatnie cztery lata odbywaam równie w lecie praktyki w miejscowej agencji reklamowej. Mam bardzo dobr opini i mog si pochwali dobrymi
referencjami. Jeli chodzi o prac dyplomow, pisaam o zmieniajcej si roli komunikacji we wspóczesnym spoecze stwie. Myl, e doskonale si sprawdz w pracy w komunikacji, a poniewa pani pracuje w tej wanie brany, chciaam
z pani porozmawia”.
Odparam: „Przepraszam, a jak pani godno?”
Powiedziaa, jak si nazywa, ale zanim zdoaam doj do
sowa, ku mojemu kompletnemu zdumieniu ona kontynuowaa: „Zapomniaam równie wspomnie, naprawd nie
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wiem, jak mogam o tym zapomnie, bo to naprawd wane,
e nie mog rozpocz pracy w najbliszym czasie, poniewa
wygraam prestiow nagrod i w przyszym miesicu jad
do Afryki, eby pomaga biednym dzieciom”.
W ko cu musiaam jej przerwa: „Wybacz, Saro. Oczywicie masz wiele dokona na swoim koncie, ale musz ci
powiedzie, e obecnie nie szukam pracowników. By moe
powinna zgosi si do wikszych firm w regionie”.
„Dzikuj za rozmow”, odpowiedziaa potulnie i zabrzmiao to tak, jakby powietrze uleciao z nadmuchanego
balonu.
Sarah, podobnie jak wiele innych osób, jest ofiar skrojonej
na jedn miar metody autoprezentacji, która wynosi form
ponad autentyczno. (Omówi to dokadniej w rozdziale 9.).
Gdyby tylko zacza od pytania: „Czy to odpowiednia
chwila na rozmow?”, od poinformowania mnie, skd dowiedziaa si o mojej firmie, i od wzbudzenia mojego zainteresowania trzydziestosekundow opowiastk o sobie, efekt naszej
rozmowy byby inny. Cho sama nie miaam zamiaru nikogo
zatrudni, daabym jej namiary do mojego przyjaciela, który
kogo szuka. Jednak w takiej sytuacji chciaam jedynie, eby
jak najszybciej si rozczya.

Mit nr 6:
GRZECZNE DZIEWCZYNKI
SI NIE CHWAL
Nigdy nie zapomn widoku trzynastoletniej Rebeki Sealfon,
która pojawia si w telewizji jako laureatka krajowego konkursu ortograficznego — National Spelling Bee — i która
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z okrzykiem radoci skakaa po scenie, cieszc si swoim ciko
wypracowanym zwycistwem. W przeciwie stwie do Patty,
modszego doradcy bankowego, która z niechci opowiadaa
o swojej wielomilionowej zdobyczy biznesowej, Rebecca bya
podekscytowana i dumna. Tryskaa radoci i pewnoci siebie.
Bya osob, która nie moga si wprost doczeka, by opowiedzie wiatu o swoim sukcesie.
Bya jedn z niewielu.
W dzisiejszych czasach wiele utalentowanych kobiet wci
wierzy w mit, e autoreklama to co niestosownego i agresywnego. Cho ich rodzice mogli im mówi, e mog robi, co
chc, zawsze byo jedno ale. Ale nie chwal si wasnym sukcesem. Nikt nie widzia nic zego w tym, e chopcy rywalizowali o to, by znale si w centrum zainteresowania, i cigle
starali si by od siebie lepsi. Dziewczynki jednak uczono, by
dzieliy si z innymi. A nawet i w takiej sytuacji lepiej, eby
nie skupiay na sobie zbyt duo uwagi.
Niech do autoreklamy ma daleko posunite konsekwencje wród profesjonalistek. Moe wpywa na referencje, negocjacje godzin pracy, wysoko wynagrodzenia, przydzielanie
prestiowych zada i awanse, a take moe sprawia, e krew
Ci zalewa, kiedy widzisz, e faceci szybciej odnosz sukces.

„Ale… Biblia mówi, e skromno to cnota”
Suchaj, nie zamierzam bojkotowa Biblii ani skromnoci, ale jak
mówi stare przysowie: „Strzeonego Pan Bóg strzee”.
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Chwalenie si swoimi prawdziwymi atutami
Pracowaam ju z wieloma kobietami, starajc si zmieni ich
zachowanie, które byo pochodn obaw, e mog przymi
swoich kolegów. Pewnego razu szkoliam lekark z Harvardu,
która przygotowywaa prezentacj na wan konferencj. Cho
ledwie przekroczya trzydziestk, w swojej dziedzinie cieszya
si ogromnym autorytetem i miaa bardzo due dowiadczenie
jako prelegentka na konferencjach. Kiedy jednak wiczya
swoj prezentacj w moim gabinecie, nie wygldaa na pewnego siebie wykadowc i naukowca. Rozwodzia si nad
tematem, nie przedstawia odpowiednio siebie i swoich kwalifikacji, nie okazywaa entuzjazmu wzgldem nowego odkrycia ani nie podkrelaa jego wagi. Zdusia te swoj urocz
osobowo i poczucie humoru, które ujawnia na pocztku
naszej rozmowy.
Kiedy zapytaam j o jej styl wypowiedzi, powiedziaa, e nie
chciaa wyj na osob „zbyt napuszon” lub na „chwalipit”.
Martwia si, e jej osignicia sprawi, i jej starsi koledzy,
w przewaajcej mierze pci mskiej, poczuj si nieswojo.
W rezultacie przedstawia swoje odkrycia w mao przekonujcy i nudny sposób.
Na szczcie, kiedy obejrzaa w moim gabinecie swoje
wystpienie na nagraniu wideo, nie spodobao jej si to, co
zobaczya. Uznaa, e chce podj ryzyko, wyj z cienia
i przedstawi peniejsz i bardziej autentyczn wersj siebie.
Nie oznaczao to „bardziej mskiego” zachowania ani te
zmiany wasnej osobowoci. Nauczya si natomiast prezentowa siebie z przekonaniem i pewnoci siebie, wykorzystujc przy tym kontakt wzrokowy, poczucie humoru i swobodny
styl wypowiedzi. Mówia o sobie i swoich odkryciach z entu-
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zjazmem, przekonujc tym samym swoich suchaczy o wadze
przeprowadzonych bada . Jeli ona wierzya, e jest ekspertem
i e jest warta uznania, oni te w to uwierz.

Mit nr 7:
LANS TO BRZYDKIE SOWO
Lans nie musi by wstrtnym, brzydkim sowem. Kto, kto
potrafi stosowa skuteczn autoreklam, nie sprawia wraenia
osoby wyrachowanej i chwali si w sposób, który nie jest dla
innych ewidentny.
Przyswojenie sobie sztuki lansu nie polega na przeksztacaniu si w kogo, kim nie jeste, ani na próbie narzucania czegokolwiek. Tak naprawd sztuka lansu polega na czym wrcz
przeciwnym. Polega na wydobyciu peni siebie i zaprezentowaniu swoich najwikszych atutów w sposób autentyczny,
dumny i entuzjastyczny. Polega na takim przedstawieniu swojej opowieci, eby uwypukli swoje mocne strony. Polega na nawizaniu porozumienia z innymi i na otworzeniu
si na nowe moliwoci.
Patrzc na to z tej perspektywy, pewna kobieta zauwaya,
e lansowanie si to tak naprawd sposób na uszanowanie swojego temperamentu i tego, kim si jest. Powiedziaa, e nieustannie robimy na siebie nagonk, co wida w wypowiedziach
typu: „Powinienem by taki i nie powinienem robi tego” lub
„O nie, wspiem si na szczyt wiata wydawniczego tylko
dlatego, e umiechno si do mnie szczcie”. Dla niej natomiast chwalenie si stao si sposobem na to, by ujawni
wszystkie wspaniae rzeczy, które udao jej si osign.
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Aby postrzega lans w ten sposób, musimy zacz od wytarcia do czysta naszej karty i odrzucenia wszystkich odgórnie
przyjtych zaoe . Pewien mczyzna spyta ostatnio: „Mam
szefa, który nieustannie si chwali. Nie cierpi tego. Czy
chciabym sta si tego typu osob? Czy na tym wanie polega twój program?”. Oczywicie, e nie. Jego szef to czowiek,
który posun si do ekstremum i który chwali si w irytujcy sposób. Zwró jednak uwag, w jaki sposób zareagowa ten
mczyzna. Na skutek tej sytuacji cakowicie zaniecha autopromocji, a równoczenie zoci si, e omijaj go wyrazy
uznania.
Chc powiedzie tylko tyle: nie musisz chwali si jak
„jeden z nich”, co nie oznacza, e w ogóle nie powiniene si
lansowa. Pozwól, e poka, jak mówi o sobie w sposób,
który jest szczery, a zarazem niewymuszony. Korzystajc
z niego, nauczysz si lansowa tak, eby uszo Ci to na sucho!

