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Jesteœ w stanie zapanować nad tremą tak, by do słuchaczy docierał Twój
przekaz, a nie Twoja obawa? Czy Twój głos porywa audytorium do dyskusji,
bawi lub szokuje, w zależnoœci od Twoich intencji? Jeœli pragniesz, by odpowiedź
na te pytania brzmiała „TAK”, czytaj dalej.
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Jeœli zechcesz, zostaniesz lewitującym metr nad ziemią płomiennym mówcą.
Zobacz to — Ty przed publicznoœcią, całą swoją postawą prezentujący pewnoœć
siebie i fachowoœć. Rzucasz celny dowcip, a następnie poważniejesz w mgnieniu
oka. Harmonijnie wykorzystujesz elementy ruchu, modulację głosu, celne puenty
i inteligentne riposty. Tak, to właœnie Ty. Koniec z nieœmiałoœcią, uczuciem gorąca,
trzęsącymi się kolanami. Twoje wystąpienia nareszcie przypominać będą perły
retoryki. Twoje prezentacje podbiją serca audytorium. A egzamin ustny zdasz
już przy pierwszych słowach. To tylko kwestia treningu.
Kluczową umiejętnoœcią w biznesie jest zdolnoœć przemawiania do grupy i emanowanie
nie tylko pewnoœcią siebie, ale również kompetencją. Agata i Jerzy napisali TĘ książkę.
Namawiam Was do tego, żebyœcie ją przeczytali — i to nie raz.
Kevin Hogan, autor książki Nauka perswazji
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PRZYCI GAJ CE
ROZPOCZCIE

Z tego rozdziau dowiesz si:
z

co jest najwaniejsz rzecz w przygotowaniu tekstu
wystpienia;

z

jak wyj i zacz mówi , i to na 8 rónych sposobów;

z

jak nie naley zaczyna wystpie;

z

jak nawiza dobry kontakt ze suchaczami;

z

co to znaczy „nada ramy wystpieniu”;

z

dlaczego warto wczeniej pozna miejsce wystpienia;

z

jak proste zmiany w urzdzeniu widowni zmieniaj
przebieg wystpienia.

G ówny Przekaz, czyli o czym b dziesz mówi
Zrób eksperyment. Kiedy nastpnym razem bdziesz uczestniczy w jakim przemówieniu lub prezentacji, podejd
do prowadzcego i zapytaj go:
„Jaka jest gówna myl twojego wystpienia?
Jak powiedziaby to jednym zdaniem?”
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Jeli odpowie Ci co w rodzaju:
1. „Zamierzam przekona ci, e…”,
2. „Poka, w jaki sposób mona…”,
3. „Zademonstruj…”,
4. „Wyjani, jakie znaczenie dla ciebie moe mie …”

— to spokojnie zajmij miejsce i przygotuj si na najlepsze.
Istnieje dua szansa, e wystpienie bdzie spójne i konkretne,
a Ty dowiesz si czego ciekawego.
Jednak znacznie czciej usyszysz:
z

„Wiesz, to jest bardziej skomplikowana i wielowtkowa
kwestia…”,

z

„Tego nie mona tak prosto powiedzie …”,

z

„Eeee… yyyy…”.

Jeli usyszysz co takiego, to z duym prawdopodobiestwem mona przewidzie cig dalszy: wystpienie bdzie
bekotem zoonym z setek oderwanych od siebie informacji.
Jeli mówca uyje rzutnika, to przez ekran przepyn z szybkoci wiata kolejne tabele z cyferkami, liczne kolorowe
wykresy i zeskanowane strony ksiek. Zapomnij o notowaniu. Zapomnij o koncentracji. Twój mdry mózg odpynie
w drugiej minucie w swój wasny wiat. Obudzi Ci na samym kocu, eby uprzejmie zamarkowa oklaski. A potem
Twój mózg zrobi drug mdr rzecz: wykasuje z Twojej pamici to, co usyszae. Zostanie tylko mgliste wspomnienie:
„To byo nudne!”.
A przecie moe by zupenie inaczej. Cae przemówienie moe by zbudowane wokó jednej (JEDNEJ!) gównej
myli zapisanej jednym prostym motywujcym zdaniem —
wtedy sucha si go z przyjemnoci, rozumie argumenty
i wychodzi z poczuciem „wiem, co teraz robi ”:

P RZYCIGAJCE R OZPOCZCIE

z

„Musimy odwiedza co dzie 10 klientów, bo inaczej
centrala skopie nam tyki”.

z

„Podstawowa zaleta nowej insuliny: wstrzykuje si j
tylko raz dziennie”.

z

„Zawód trenera pozwoli ci zarabia na poziomie
minimum 1000 z za dzie”.
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Zwró uwag, e dotyczy to wystpie na bardzo róne
tematy!
Przypomnij sobie wystpienia, które zrobiy na Tobie
naprawd due wraenie, które zmieniy co w Twoim yciu
lub Twojej pracy i które pamitasz do dzi. Jestemy pewni,
e powtórzysz ich gówn myl jednym zdaniem — nawet
wtedy, gdy wystpienie byo dugie i dotyczyo skomplikowanych spraw:
z

„We swoje zasoby, rozejrzyj si i umie je tam,
gdzie przynios najwiksz korzy ”.

z

„To nie twoja wina, e szkoa nauczya ci tremy
— nareszcie moesz co z tym zrobi ”.

z

„Mona zarabia na tym, co jest pasj i co sprawia
przyjemno — i warto to robi ”.

To jest troch jak z filmem. Moe by dugi, nawet bardzo
dugi. Moe mie wiele postaci i wiele krzyujcych si wtków. Moe mie dynamiczn akcj rozgrywajc si w rónych
miejscach. Moesz siedzie w kinie peen emocji i w peni
skoncentrowany. Jednak i tak, gdy znajomy zapyta Ci, o czym
by ten film — „tak jednym zdaniem” — bdziesz potrafi
opowiedzie to rzeczywicie jednym zdaniem:
z

„Bogata kobieta zakochuje si w biednym chopaku,
a dzieje si to na Titanicu”.
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z

„Pikna podróniczka — gra j Angelina Jolie — odnajduje
mityczn puszk Pandory”.

z

„Demi Moore jako pierwsza kobieta chce skoczy
elitarny kurs komandosów”.

z

„Wamywacz na przepustce namawia kumpla-glin
do kradziey Damy z asiczk”.

Jeli go ogldae, to prawdopodobnie nie miae problemu
z odgadniciem, o jaki film chodzi, prawda? Jeli ogldae,
to mimo krótkiego opisu mogy Ci si przypomnie jakie
sceny, dialogi lub inne wraenia. W Twoim umyle móg si
wywietli „zwiastun filmu” i moge przypomnie sobie
szczegóy.
I wcale nie musiaem pisa , e chodzio o Titanica, Tomb
Rider, GI Jane czy Vinci.
Dokadnie tak samo bdzie z Twoim wystpieniem, jeli
na samym pocztku ustalisz, jaka bdzie jego gówna myl,
zasadniczy pomys. Caa prezentacja bdzie wanie „prezentowa ” ten gówny przekaz, poniewa wszystko podporzdkujesz wanie temu. Ten Gówny Przekaz bdzie w pamici
suchaczy wizytówk Twojego wystpienia.
Inaczej czeka Ci los wielu, wielu miernych mówców.
— „Suchaj, o czym bya ta prezentacja w zeszym tygodniu?”
— „Która? Tego miesznego faceta w brudnych butach?”
— „Nie wiem, bolaa mnie wtedy gowa… Mówi ci, jak
popilimy z chopakami…”
— „Chodzi ci o t lask z piskliwym gosem? Nie mam
pojcia, patrzyem na jej nogi”
— „Jakie statystyki, chyba za marzec albo za kwiecie…
Nie pamitam…”
— „Chyba co o sprzeday, nie?”
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Zasada Gównego Przekazu dziaa równie wtedy, gdy
to, co mówisz, jest kontrowersyjne i Twój suchacz si z tym
nie zgadza. Nie zgadza si, ale i tak zapamita, a to ju poowa sukcesu. W jego umyle bdziesz „kim”, czowiekiem
o wyrazistych pogldach, a nie miakim nijakim automatem
do komentowania slajdów, których widzia ju setki i zobaczy jeszcze pewnie nie raz.
Najczciej jednak gówna myl Twojego wystpienia
nie bdzie kontrowersyjna. Twoi suchacze zapamitaj j
i w ich umyle bdzie ona wizytówk tego spotkania.
Na przykad Gówny Przekaz tego rozdziau brzmi:
„Kade dobre wystpienie ma jeden Gówny Przekaz,
wyraony jednym zdaniem”
— i do niego dopasowalimy ca reszt: ponad 20 rónych przykadów i ponad 700 sów.
A teraz spójrz na dwa przykady Gównych Przekazów
synnych wystpie publicznych:
Zapytacie: jaka jest nasza polityka? Odpowiem: nasza polityka
to prowadzenie wojny na morzu, ldzie i w powietrzu z ca
nasz moc i wszystkimi siami, jakie moe nam da Bóg. […]
Zapytacie: jaki jest nasz cel? Mog odpowiedzie jednym sowem:
zwycistwo.
Winston Churchill, premier Wielkiej Brytanii
(1940 — exposé w dniu objcia kierownictwa gabinetu wojennego.
Zwró uwag na proste, atwe do zrozumienia i zapamitania okrelenia
(wojna, zwycistwo) i na precyzyjne wskazanie celu. Zreszt cae exposé
byo krótkie i zagrzewajce do wspólnej walki).
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Jeeli uwaasz, e to rzd ma by odpowiedzialny przed lud mi,
a nie ludzie przed rzdem — to jeste republikaninem.
Jeeli uwaasz, e czowiek powinien by traktowany
jako indywidualno, a nie jako cz jakiej grupy interesu
— to jeste republikaninem.
Jeeli uwaasz, e twoja rodzina wie lepiej ni rzd,
na co wydawa swoje pienidze — to jeste republikaninem.
Arnold Schwarzenegger, amerykaski aktor i polityk
(2004 — konwencja wyborcza republikanów przed wyborami prezydenta
USA. Schwarzenegger mówi o tym, co dla niego — syna imigrantów
— znaczy „amerykaski sen” i dlaczego jest republikaninem, co w jego
rodowisku zawodowym nie jest popularne. Zauwa, jak odwouje si
do wartoci wspólnych ludziom i do wolnoci, bdcej podstaw
„amerykaskiego snu”).

W jaki sposób moesz wykorzysta te wzory w swoich
wystpieniach?

„Tak po prostu wyj  i zacz”
Piloci mawiaj, e trudne momenty lotu to start i ldowanie.
W czasie kursów pilotau wiele uwagi powica si opanowaniu tych umiejtnoci. Pono najtrudniejsze jest ldowanie
— wymaga ono koordynacji wielu rónych umiejtnoci i dobrego wyczucia.
Z wystpieniami publicznymi jest podobnie, najtrudniejszy
jest pocztek i koniec, przy czym rónica w porównaniu z lataniem jest taka, e pocztkujcym mówcom trudniej jest
„wystartowa ”. Gdy kto niemiay ju si przeamie, wyjdzie
i zacznie mówi , raczej nie ma problemów z zakoczeniem.
Jeli ma, to przewanie dlatego, e przekracza wyznaczony
czas i mówi za dugo… Ba, ale jak zacz ? Jak po prostu wyj
i zacz mówi ?
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Oto 8 sprawdzonych sposobów na rozpoczcie Twojego
wystpienia. Wybierz i przetestuj!

Sposób 1. „Prosto z mostu”
Najprociej, jak si da — pierwszym zdaniem Twojego wystpienia jest Gówny Przekaz.
Przykad: Mona zarabia na tym, co jest pasj i co sprawia
przyjemno. Niektórym ludziom trudno w to uwierzy, ale
dla wielu stao si to prawdziwym odkryciem. Chc wam
opowiedzie…

Sposób 2. „Gdy byem maym chopcem”
W jaki sposób zainteresowae si tym, co stanowi tre Twojego wystpienia? Kiedy dostrzege, e to jest wane? Jak si
to stao? Jakie byy Twoje pocztki? Opowiedz o tym. Istot
tego sposobu jest opowiedzenie o konkretnej sytuacji, a nie
streszczanie caego yciorysu.
Przykad: To byo kilkanacie lat temu, latem. Moi znajomi
bardzo mnie zachcali, ebym zaangaowa si razem z nimi
w pewn sie sprzeday. Chciaem si z tego jako wykrci,
wic na odczepnego zgodziem si pojecha na spotkanie
z jakim ich europejskim szefem, eby potem mie argument,
e mi to po prostu nie odpowiada. Spotkanie odbywao si w sali
widowiskowej. Wyobra to sobie. Siadam tam zniechcony, ale
ju po paru minutach patrz jak urzeczony na to, co ten czowiek potrafi zrobi z grup. Widownia szaleje, a ja zastanawiam
si, jak mona w taki sposób wywiera wpyw na ludzi. Jak to
dziaa, co jest do tego potrzebne? Od tej pory jest to moj pasj
— i wanie dlatego spotykamy si tutaj. W jaki sposób ulegamy
wpywowi innych ludzi?
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Sposób 3. „Opowiem wam o Zenku
z dziau sprzeday”
Jeli potrafisz opowiada , to tym sposobem moesz wrcz
zahipnotyzowa widowni. Opowiadasz o kim konkretnym,
realnym lub wymylonym, ale zawsze majcym imi i inne
wyróniajce cechy. Caa sztuka polega na tym, by w „Zenku
z dziau sprzeday” (lub innym bohaterze opowieci) suchacze odnaleli samych siebie: swoj sytuacj, swoje wtpliwoci, swoje dowiadczenia. Gdy bohater bdzie przechodzi
zmian, suchacze przejd j wraz z nim, a przynajmniej
wyobra sobie, e jest to moliwe. „Opowie o Zenku” powinna koczy si:
z

pytaniem (Twoje wystpienie da na nie odpowied) lub

z

suspensem (suchacze bd uwaa , bo przecie
w kocu zdradzisz dalszy cig) lub

z

Gównym Przekazem (bohater opowieci dochodzi
do wniosku bdcego Gównym Przekazem Twojego
wystpienia i jest to wietna okazja, eby to wyjani
suchaczom).

Przykad: Opowiem wam o czowieku, który kiedy pojawi si
na moim szkoleniu. Maciek zajmuje si biznesem, chonie nowe
rzeczy. W swojej pracy czsto musi wystpowa publicznie, wic
bardzo duo czyta na ten temat. Gdy kupuje now ksik,
zastanawia si, jak t wiedz wykorzysta w praktyce. „No,
dobra — mówi — ale jak teraz wedug tego przygotowa dobre
przemówienie?”
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Sposób 4. „Odkrywczy bana”
Jest wiele zjawisk i faktów, które wydaj nam si tak oczywiste,
e a niewarte uwagi — a jednak gdy kto o nich gono powie,
traktujemy to jak epokowe odkrycie. Jeli „odkrywczy bana”
dotyczy uczu albo zjawisk powszechnie spotykanych, uczestnicy odnosz wystpienie do siebie.
Przykad: Wielu ludzi pozostaje w cichej desperacji. Z jednej
strony wiedz, e ich ycie nie wyglda tak, jakby chcieli, a z drugiej strony nie widz moliwoci wprowadzenia zmian. Maj
w swoim yciu ochot na najlepsze, ale wci akceptuj bylejakie.

Sposób 5. „Dalekosina wizja”
Wylij suchaczy w przyszo , poka im, co mog osign
— i niech sami to sobie wyobra. Uywaj przy tym ogólnego
jzyka. To sposób zaczerpnity z dowiadcze hipnotyzerów
— gdy sami sobie co wyobraamy, jestemy bardziej skonni
w to uwierzy , ni gdy kto podsuwa nam obraz „na tacy”.
Przykad: Mamy dzi mówi o osobistych ciekach kariery.
Najpierw jednak wyobra sobie, e min ju jaki czas od dzi,
osigne te wszystkie rzeczy, które oznaczaj dla ciebie sukces, masz rozmaite uczucia, znasz odpowied na wiele pyta,
które kiedy sobie zadawae… (pauza i cig dalszy)

Sposób 6. „Znane i mie”
Zacznij od czego, z czym wszyscy si zgodz (a przynajmniej
nie zaprzecz). Rozpoczcie od „znanego i miego” pozwala
przyzwyczai suchaczy do Twojego gosu i dobrze nastraja
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do dalszego cigu przemówienia. Taki pocztek nie budzi
kontrowersji, wywouje odruchow zgod suchaczy i oczekiwanie na cig dalszy. Jest mnóstwo sposobów, w jakie moesz zacz swoje wystpienie, stosujc zasad „najpierw znane
i mie”.
Przykad: Dzi, w to soneczne popoudnie spotykamy si
w miejscu naszej codziennej pracy, aby zastanowi si, jak wiele
osignlimy w minionym roku.

Sposób 7. „Bomba midzy oczy”
Odwrotno metody „znane i mie”. Pocztek, który zaskakuje,
burzy spokój, zmusza do zwrócenia uwagi. Jak w filmie Hitchcocka — najpierw trzsienie ziemi, a potem napicie stale ronie. Moe to by jaki niezwyky fakt, jaki wniosek poraajcy sw oczywistoci, jaka sprawdzona informacja, w któr
a trudno uwierzy .
Przykad: Dzie dobry pastwu. Od chwili gdy to powiedziaem,
do chwili gdy powiem „Do widzenia”, nasze pastwo zdy
wyda okoo omiu milionów zotych. Myl, e to dobry powód,
aby porozmawia o polskim budecie.
To sposoby przetestowane w praktyce — niektóre stosowane s czsto, niektóre s nowatorskie i rzadziej spotykane.
Wszystkie przykady zostay jednak zaczerpnite z prawdziwych wystpie (naszych wasnych lub takich, w których
uczestniczylimy).
Oczywicie, s te takie sposoby rozpoczynania wystpie,
które s koszmarem dla suchaczy…

P RZYCIGAJCE R OZPOCZCIE

53

Tak nawet nie próbuj… (czyli trzy 100-procentowe sposoby
na zepsucie kadego przemówienia)
S trzy niezawodne, sprawdzone sposoby rozpoczynania
przemówienia w taki sposób, by upi i zniechci najwytrwalszych ju w pierwszej minucie.
1. Sztampa („Bardzo dzikuj i z góry przepraszam”)

— najbardziej typowe, schematyczne rozpoczcie, jakie
mona sobie wyobrazi . „Dzikuj panu dyrektorowi,
który mnie tu zaprosi… Bardzo si ciesz, e mog
mówi do tak wspaniaej publicznoci… Z góry
przepraszam za trem i niewyrane slajdy, ale wczoraj
komputer mi pad…”. Po prostu strata czasu.
2. Bazenada („Ale ja jestem kreatywny i zabawny”)

— sala pada ze zmczenia lub trawi wanie skoczony
obiad, a mówca rczo wbiega na scen i z umiechem
akwizytora wrzeszczy do mikrofonu: „Jak si macie?!”.
Nikt mu, biedaczkowi, nie powiedzia, e aby pocign
za sob ludzi, trzeba najpierw stworzy z nimi jedno …
A jak stworzy jedno , gdy jedna strona struga pajaca?
3. Wykad („Nasz patron urodzi si…”)

— wietny rodek nasenny. Gdy uczestniczymy
w imprezach typu „299 rocznica urodzin Zenobiusza
Bdziskiego”, czekamy na niemiertelne zdanie
„Zenobiusz Bdziski urodzi si…” — a potem moemy
spokojnie si wyczy , wiedzc, e dalej bdzie ju tylko
wedug schematu: „urodzi si… ukoczy szko…
y i tworzy… umar…”. Dobre na tablic pamitkow,
ale nie na wystpienie publiczne.
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Na koniec rozdziau — dwa sposoby „tak, ale”, czyli wtpliwe. Stosowa ostronie!
Dowcip
Moe by fantastycznym wprowadzeniem do wystpienia,
moe je równie „pooy ”, dlatego umiecilimy go w dziale
„wtpliwe”. Mówca biznesowy to nie satyryk — nie kady
umie opowiada dowcipy, nie kady dowcip jest mieszny dla
kadego suchacza. W swoich wystpieniach umieszczamy
czasem dowcipy — jeeli s zwizane z tematem. Przy doborze
dowcipów zwró uwag na kilka spraw:
z

w specyficznych, zamknitych grupach sprawdzaj si
dowcipy „branowe” (np. medyczne, gdy mówisz
do lekarzy) — pod warunkiem e potrafisz je opowiada
swobodnie i jeste pewien, e robisz to poprawnie (bdnie
wymówiony termin fachowy to w takim wypadku
katastrofa…);

z

bezpieczniej jest wyrzuci ze swoich wystpie dowcipy
polityczne, religijne, etniczne czy seksualne, nawet
gdyby Ciebie mieszyy — nie ma sensu razi czy
zniesmacza kogokolwiek z obecnych (wyjtek
— dowcip o firmie A opowiedziany na spotkaniu
konkurencyjnej firmy B moe by strzaem w dziesitk
— oczywicie jeeli nie zamierzasz w przyszoci
przemawia do pracowników firmy A…);

z

jeli Ciebie samego nie mieszy dany dowcip, nie bdziesz
wiarygodny w jego opowiadaniu.
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Cytat
Musi by wyjtkowo starannie dobrany. W wystpieniach
biznesowych cytat synnej postaci to bardzo czsto podpora
sabego mówcy, który boi si mówi wasnym gosem. Jeli
twierdzisz, e np. „trzeba drogo sprzedawa , a tanio kupowa ”,
to nie dodawaj, e „tak pisze Kowalski w swoim dziele”. A jeli
mówisz co kontrowersyjnego, to podaj dobre argumenty
i niech stanie si to Twoim odkryciem, a nie cytatem z Iksiskiego!
Umiecilimy cytat (wraz z dowcipem) pod hasem „wtpliwe”, poniewa czasem cytat si jednak przydaje. Kiedy cytat
znanej osoby jest przydatny jako pocztek wystpienia?
z

Kiedy cytujemy czyje sprawdzone lub niesprawdzone
przewidywania zwizane z tematem wystpienia.

z

Kiedy cytat jest czci Gównego Przekazu (np. sowa
zaoyciela firmy w przemówieniu rocznicowym
lub deklaracji polityki firmy).

z

Kiedy mówimy do osób z tzw. autorytetem zewntrznym,
dla których wane s cudze opinie, wypowiedzi
autorytetów, wyniki bada itd.

z

Kiedy nasze wystpienie dotyczy cudzych opinii
— np. jak klienci widz nasz firm.

W pozostaych wypadkach skuteczno cytatu jest ograniczona, zwaszcza gdy chodzi o „cytaty wyryte w marmurze”
(z niemiertelnych klasyków) lub tzw. „zestawy obowizkowe”
(sezonowe mody — kiedy wszyscy cytowali Kotlera, potem
Sun Tzy…; kto jest modny teraz, nawet nie wiemy, bo rzadko
cytujemy…).
Przeczytaj teraz siedem przykadów rozpoczcia synnych
wystpie publicznych.
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Mowie Ateczycy, na kadym kroku widz was jako nader
bogobojnych. Przechodzc bowiem i ogldajc wasze witynie,
znalazem take otarz, na którym byo napisane: „Nieznanemu
bogu”. Kogo, nie znajc, czcicie bogobojnie, tego ja wam
przedstawi: Boga, który stworzy wiat i wszystko na wiecie.
Pawe z Tarsu, aposto
(ok. 50 r. n.e. — przemówienie do Ateczyków na Areopagu. Zwró
uwag, jak mówca nawiza kontakt ze suchaczami, z którymi przecie
dzielio go tak wiele w pogldach religijnych, a przyszed mówi wanie
o religii! Zacz od komplementu i nawizania do tego, co byo suchaczom
dobrze znane, a dopiero potem przeszed do prezentacji wasnych pogldów).

Osiemdziesit siedem lat temu na tym kontynencie nasi ojcowie
powoali do ycia nowy naród, który narodzi si w Wolnoci
i powici idei „wszyscy ludzie s stworzeni równymi”.
Abraham Lincoln, prezydent USA
(1863 — tzw. ordzie gettysburskie. Wystpienie odbywao si
na pobojowisku, na nowo utworzonym cmentarzu ofiar bitwy. Wojna
secesyjna toczya si midzy stanami Pónocy i stanami Poudnia,
czyli midzy Amerykanami i Amerykanami. Lincoln w pierwszym
zdaniu odwoa si do wartoci wspólnych wszystkim Amerykanom,
do wspólnej tradycji).

Chc tutaj powiedzie to samo, co powiedziaem czonkom naszego
rzdu: nie mam do zaoferowania niczego oprócz krwi, trudu,
ez i potu.
Winston Churchill, premier Wielkiej Brytanii
(1940 — exposé w dniu objcia kierownictwa gabinetu wojennego.
Zwró uwag na „obietnic”, która tak naprawd nie jest adn
obietnic, a zarazem na sugesti, e tego samego bdzie przede wszystkim
wymaga od czonków swojego rzdu).
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onierze! Cae to gadanie, e Ameryka nie chce dalej uczestniczy
w tej wojnie to stek p***ch bzdur. Caa nasza tradycja pokazuje,
e jestemy zawsze gotowi walczy.
George Patton, amerykaski genera
(1944 — przemówienie do onierzy III Armii USA. Byo to dzie przed
inwazj w Normandii. Typowy przykad rozpoczcia „kawa na aw”
— prostym, onierskim jzykiem genera odwouje si do ambicji
podwadnych i podaje Gówny Przekaz: jestemy zawsze gotowi walczy ).

Dla czci z nas ten dzie jest wydarzeniem bardzo uroczystym
i doniosym, lecz wobec historii naszego pastwa stanowi co
powszedniego. Dzisiaj wanie ma miejsce prawomocne przekazanie
wadzy, zgodnie z zasadami zawartymi w naszej konstytucji.
Ronald Reagan, prezydent USA
(1981 — inauguracja prezydentury. Trzeba tu doda , e Reagan
by republikaninem, a obejmowa rzdy po konkurencyjnej Partii
Demokratycznej. Dla niektórych suchaczy moga to by rewolucja
— i rzeczywicie bya, bo Reagan zmieni styl sprawowania rzdów
i naprawi pastwo. W dniu inauguracji chodzio jednak o to, by objcie
prezydentury byo postrzegane jako normalna kolej rzeczy w normalnym
pastwie).

Dzi kazania nie bdzie… Nie moe by… Opady mi rce,
omdlay kolana.
ks. Józef Zawitkowski, biskup rzymskokatolicki
(1995 — kazanie w czasie mszy „radiowej” po wyborach prezydenckich.
Cig dalszy rzeczywicie by kazaniem-niekazaniem, zoonym z biblijnych
cytatów, wskazujcych róne zachowania ludzi w dziejach i ich
konsekwencje. Pocztek zbudzi z odrtwienia suchaczy oczekujcych
kolejnego „okrgego” kazania i przycign ich uwag).
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Ale powitanie! Witam was wszystkich! Juhuu! To… To jest jak
zdobycie Oscara! Jakbym wiedzia… A jeli ju mówimy
o aktorstwie, jeden z moich filmów nosi tytu Prawdziwe
kamstwa. Tak mogliby nazwa swoj konwencj demokraci…
Arnold Schwarzenegger, amerykaski aktor i polityk
(2004 — konwencja wyborcza republikanów przed wyborami prezydenta
USA. Autor umieci tu dowcip, o którym wczeniej wspominalimy, e
jest dopuszczalny, ale trzeba go powiedzie umiejtnie. Zwró uwag,
jak sprawnie mówca przeszed — w cigu zaledwie kilku zda! —
od podzikowa za oklaski, przez przypomnienie swej kariery aktorskiej,
do tematu wystpienia i artu na temat konkurencji).

W jaki sposób moesz wykorzysta te wzory w swoich wystpieniach?

Kont(r)akt z grup
W tym rozdziale chcemy Ci zaproponowa skorzystanie z dowiadcze szkoleniowców. W brany szkoleniowej panuje
zwyczaj tzw. zawizania kontraktu z grup na pocztku
seminarium lub warsztatu. Na duej planszy trener spisuje
zasady obowizujce na szkoleniu: „Mówimy do siebie po
imieniu”, „Nie krytykujemy”, „Nie przerywamy sobie” i tak
dalej. Plansza wisi potem w widocznym miejscu, by zawsze
mona si byo do niej odwoa („Arturze, przerwae Joli,
a ustalalimy, e sobie nie przerywamy”). Na naszych szkoleniach robimy to nieco inaczej — na pocztku prezentujemy
plan dnia i zwyczaje panujce w naszej firmie, poniewa uwaamy firm za wspólnot trenerów i uczestników. Przychodzc
na nasze szkolenie, stajesz si czonkiem naszej wspólnoty,
dlatego masz prawo do korzystania z jej dowiadcze. Nasze
zwyczaje dotycz midzy innymi sposobu zwracania si do
siebie i korzystania z pewnych uatwie w uczeniu si.
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Niezalenie od formy taki zbiór zasad bardzo pomaga
w uporzdkowaniu spotkania. Przy wystpieniu publicznym
takim jak wykad czy prezentacja handlowa „spisywanie kontraktu” byoby sztuczne. Cz zasad wynika poza tym z regu
dobrego wychowania — nie przerywa si temu, kto mówi,
nie przeszkadza si innym suchaczom i tak dalej. Jeli
kto nie wyniós tego z domu, to kolorowa plansza niewiele
tu poradzi…
Dlatego polecamy na pocztku wystpienia tzw. nadanie
ram. Tak jak rama otacza obraz i moe wpywa na odbiór
dziea, tak „ramy wystpienia” uatwiaj jego odbiór. Zapowiedz wic:
z

ile czasu potrwa Twoje wystpienie (chyba e zostao
to ju zapowiedziane przez inn osob),

z

kiedy bdzie mona zadawa pytania — w trakcie czy
po zakoczeniu,

z

czy i kiedy zostan rozdane materiay (czy uczestnicy
maj tylko sucha , czy take notowa ),

z

jaka jest formua spotkania: czy jest to wykad, czy wstp
do dyskusji; czy to, o czym mówisz, opiera si na jakich
ustalonych wynikach lub standardach, czy jest jedn
z wielu propozycji. Nadanie ramy: „To moja propozycja,
ja tak robi i mnie si sprawdza, a wy sprawdcie sami”
neutralizuje zastrzeenia typu: „A ja w jednej ksice
czytaem co innego”.

Duym uatwieniem jest „zapowiadacz”, czyli moderator
spotkania. Na konferencjach, gdy jeste jednym z kilku mówców, konferansjer lub moderator to standard. Sprawd, czy
moesz mie „zapowiadacza” przy innych okazjach. Mówca,
którego kto zapowiada, jest postrzegany jako waniejszy,
dostojniejszy. Moderator okrela czas Twojego wystpienia,

60

PI UMIEJTNOCI DOBREGO MÓWCY

przedstawia Ci, zapowiada temat, informuje o wszystkich
szczegóach organizacyjnych.
Twój sukces mówcy zaley od tego, jak zostaniesz odebrany przez suchaczy. Moesz mie fenomenaln wiedz,
wiar w to, co mówisz, i w ogóle by cudownym czowiekiem,
jednak to odbiór suchaczy decyduje o powodzeniu wystpienia. Przecie mówisz do nich i dla nich. Wanie dlatego tak
wane jest dobre porozumienie ju na pocztku.
Pierwsza rzecz — wirtualna Bezpieczna Strefa, któr kady
ma w gowie. Ta strefa to nasze znajome otoczenie, znajoma
wiedza, znajome idee i pogldy, znajome dowiadczenia.
Tak naprawd wikszo ludzi motywuje strach przed tym,
co nieznajome. Ludzie nie decyduj si na zmiany, bo boj
si tego, o czym nie wiedz, lub decyduj si na zmiany, eby
pozosta w Bezpiecznej Strefie. „Strach ma wielkie oczy”
— gdy nie mamy penych informacji, narasta w nas niepokój.
Jeli chcesz motywowa ludzi i nawiza z nimi dobry kontakt,
powiniene akceptowa ich Bezpieczn Stref.
Jak to robi w praktyce?
1. Zaczynaj od rzeczy bardziej znanych i atwiejszych
dla suchaczy.
2. Jeli namawiasz do zmian, a Twoimi suchaczami nie s
jacy zdeklarowani rewolucjonici, przedstawiaj zmian
jako oczywist kolej rzeczy — co, co pozwoli pozosta
kademu w Bezpiecznej Strefie.
3. Przekonuj argumentami i przykadami dopasowanymi
do ycia suchaczy — nie mów: „Zarobisz 1,2 miliona
zotych w cigu 10 lat”, skoro nikt z nich nie widzia
miliona! Lepiej mówi wtedy o 10 000 z miesicznie,
poniewa jest to konkret, który wyglda realniej, i kady
moe sobie go wyobrazi .

