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B³yskotliwoœæ to nie wszystko
• Kompetentne przekazywanie informacji
• Profesjonalne wyra¿anie siebie
• Utrzymywanie pozytywnych kontaktów ze wspó³pracownikami
• Kszta³towanie swojego zawodowego wizerunku
• Zyskiwanie wiarygodnoœci w oczach prze³o¿onych i podw³adnych
Nieskazitelny wizerunek profesjonalisty
Pracujesz na obecnym stanowisku ju¿ kilka lat, ale nikt jeszcze nie zaproponowa³ Ci
awansu? Doskonale wywi¹zujesz siê ze swoich obowi¹zków, masz œwietne pomys³y
i wysoki poziom IQ, jednak nawet Twój najlepszy przyjaciel nie uwa¿a, ¿e móg³byœ zostaæ
rewelacyjnym liderem zespo³u? A mo¿e rozpoczynasz w³aœnie wspó³pracê z now¹ firm¹
i Twoje zdolnoœci mened¿erskie s¹ pod szczególn¹ obserwacj¹? W ka¿dym z tych
przypadków kluczem do sukcesu jest Twoja wiarygodnoœæ.
Dr Allen Weiner od trzydziestu lat jest konsultantem mened¿erów. Doradza, jak znacz¹co
poprawiæ swój wizerunek w oczach innych ludzi - zwiêkszaj¹c tym samym w³asn¹
wiarygodnoœæ i szansê na sukces. Teraz i Ty mo¿esz skorzystaæ z jego porad. Jeœli
czujesz, ¿e przyda³oby Ci siê wsparcie w kszta³towaniu odpowiednich relacji z innymi,
na pewno znajdziesz tu coœ dla siebie. Je¿eli chcesz efektywniej przekazywaæ
zgromadzon¹ wiedzê i doœwiadczenie, wyzbyæ siê zachowañ hamuj¹cych Twoj¹ karierê
oraz oprzeæ fundamenty Twego przywództwa na mocnych i bezpiecznych podstawach,
ta ksi¹¿ka powinna staæ siê dla Ciebie lektur¹ obowi¹zkow¹.
Zostañ liderem:
• kompetentnym - opanuj wiedzê umo¿liwiaj¹c¹ Ci wykonywanie Twojej pracy;
• z charakterem - wyra¿aj szacunek i empatiê wobec postaw innych ludzi;
• opanowanym - miej wszystkie sprawy pod kontrol¹;
• towarzyskim - naucz siê pracowaæ zespo³owo;
• ekstrawertycznym - zara¿aj ludzi energi¹ i chêci¹ do dzia³ania.
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WYGLD I BRZMIENIE
OSOBY WIARYGODNEJ

Nicole jest prawdziw gwiazd. Przyzna to chyba kady. Ma zaledwie
czterdzieci lat, a ju osigna wszystko, co osoba jej pokroju moe
osign. Ma wspaniaego ma i dwójk dzieci. Wiem, e jest bardzo
wysoko ceniona przez swojego szefa. Jednak jej ycie nie zawsze ukadao
si jak w bajce. Osiem lat temu bliska bya zaprzepaszczenia wszystkich
swoich dotychczasowych dokona. Kilka ostatnich lat byo dla niej pasmem
nieustannych walk z kryzysem wiarygodnoci, jaki sta si jej udziaem.
Có zrobia, e miao to dla niej tak negatywne konsekwencje?
Nicole ustalia wspólnie z mem, e nie chce prowadzi domu
wypenionego rónymi „rzeczami”. Doszli wspólnie do wniosku,
e pragn wie proste ycie. Nie do koca si to udao. Musieli bowiem
mocno zweryfikowa swoje plany z chwil, gdy Nicole dostaa awans
na wiceprezesa firmy, dla której pracowaa. Wraz z zasuonym awansem
Nicole otrzymaa prezent od swoich przeoonych. By to prezent
unikatowy, a przez to niezwykle cenny: oryginalna litografia Johna Lennona
zakupiona w ekskluzywnej galerii sztuki przy nowojorskiej Pitej Alei.
Nicole zdecydowaa si jednak odda prezent i zatrzyma pienidze
stanowice równowarto jego ceny.
Waciciel galerii zgodzi si wypaci Nicole równowarto prezentu,
po czym poinformowa osob przyjmujc zamówienie, e klient yczy sobie
gotówk. Pomyla przy tym, e dobrze byoby poinformowa nabywc
litografii o dokonaniu zwrotu. Niestety, osob, która zamówia litografi,
bya ona najwikszego udziaowca firmy, dla której pracowaa Nicole.
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Poczua si ona uraona faktem, e Nicole postanowia zwróci tak osobisty
prezent… bardzo osobisty prezent. Nie przyszo jej atwo zrozumie
motywy, jakimi kierowaa si Nicole. Bya to bowiem osoba starej daty,
przywizana do tradycji i cile przestrzegajca okrelonych zasad.
Nie miecio si jej w gowie, e mona postpi tak, jak to uczynia
Nicole. Wiadomo o jej niezadowoleniu przedostaa si z czasem
do przeoonych Nicole. W rezultacie to, co miao w zamierzeniu
uproci ycie Nicole i jej ma, nastrczyo jej tylko dodatkowych kopotów.
Fundatorka litografii odebraa zachowanie Nicole jako przejaw
niewdzicznoci, a moe nawet zwykej gupoty.
Niedugo po tym wydarzeniu Nicole zadaa mi pytanie: „Czy sdzisz,
e powinnam co z tym zrobi? Czy to wydarzenie moe w jakikolwiek
sposób zaszkodzi mojej dalszej karierze?”. Có, doradziem jej, by ponownie
odwiedzia ow galeri, odkupia litografi i napisaa list do fundatorki,
w którym wyjaniaby, dlaczego zdecydowaa si na taki krok. Postpujc
wedug moich wskazówek, Nicole napisaa w licie m.in.: „Nie wyniosam
z domu umiejtnoci doceniania prawdziwej sztuki. Zostaam wychowana
w przekonaniu, e sztuka wysokich lotów przeznaczona jest dla ludzi
o lepszej — ni moja wówczas — edukacji oraz — nie bd ukrywaa
— dla ludzi majcych wicej pienidzy. Chyba wanie dlatego czuam
si nieco zakopotana wspaniaym prezentem, jakim zostaam obdarowana.
Nie byo mi atwo przyj tak pikny dar. W tamtej chwili pomylaam sobie,
co by powiedzieli moi rodzice, ujrzawszy litografi na cianie mojego domu.
Prawdopodobnie oceniliby, e »zapomniaam, skd si wywodz«. Bardzo
prosz, by darowaa mi Pani moj bezmylno”. Ten wanie fragment
pozwoli Nicole na powrót zyska wzgldy jej przeoonych.
W czasie naszej pó niejszej rozmowy powiedziaem Nicole, e niektórzy
ludzie nazwaliby jej zachowanie bdnym. Niektórzy powiedzieliby zapewne,
e po prostu zachowaa si wbrew zdrowemu rozsdkowi. Inni stwierdziliby,
e ma niski poziom inteligencji emocjonalnej. Gdyby tamtego wieczoru, kiedy
wychodzia z galerii z portfelem wypenionym gotówk ze sprzeday litografii,
widzieli j policjanci, prawdopodobnie powiedzieliby: „Ona co kombinuje”.
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Ludzie wychwytuj
nawet najbardziej nieznaczne ruchy ciaa
Dlaczego akurat „kombinuje”? Kilka lat temu przeprowadzaem
szkolenie na temat komunikacji interpersonalnej dla grupy policjantów z Los Angeles. Którego wieczora usyszaem, e, rozmawiajc
ze sob, uywaj oni sowa „kombinowa ”, na przykad w zdaniu:
„On wyglda, jakby co kombinowa”. Wszyscy uczestnicy szkolenia wyrazili zgodny pogld, e po wielu latach pracy w tym zawodzie
zyskuje si swoisty dar — pojawiajce si w pewnym momencie
przeczucie, e kto nie dziaa zgodnie z prawem: amie przepisy ruchu
drogowego, próbuje co ukry itp. Takie wanie zachowanie okrelaj
mianem „kombinowania”. To przeczucie, które staje si ich udziaem,
ma swe róda w rozwinitych w wysokim stopniu zdolnociach do
odczytywania sygnaów komunikacji niewerbalnej, zwanych potocznie „mow ciaa”. (Przy okazji: jeden ze stróów prawa zdradzi mi,
e wród jego kolegów panuje powszechna opinia, i skrywanie twarzy w doniach przez czowieka poddawanego formalnemu przesuchaniu jest raczej przejawem zmieszania czy chwilowego podenerwowania i raczej nie wskazuje na to, e dana osoba ma co na
sumieniu. Nawet czowiek niemajcy nic do ukrycia moe przejawia
oznaki podenerwowania, gdy zmusza si go do odpowiedzi na zadawane oschym, subowym tonem pytania — najczciej skrywa po
prostu twarz w swoich doniach).
Autorzy ksiki Human Communication (Burgoon, Hunsaker,
Dawson, 1994) przytaczaj dobrze znane fakty, które sam syszaem
po wielekro w czasie moich studiów:
[Sze dziesit] procent spoecznego znaczenia w komunikacji midzyludzkiej przekazywane jest w sposób niewerbalny. Kiedy kto
mówi: „Z jego oczu bije zo ” lub te: „Ton jej gosu jednoznacznie wskazywa, e nasza rozmowa zbliaa si ku kocowi”,
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odczytuje tym samym okrelony komunikat przekazany przez
rozmówc w sposób niewerbalny. Doroli ludzie przywizuj
wiksz wag do komunikatów niewerbalnych take wtedy, gdy
przekaz werbalny i niewerbalny wzajemnie si wykluczaj. Wyobra
sobie na przykad, e rozmawiasz z koleg, który zarzeka si,
e panuje nad emocjami i nie jest na Ciebie zy, cho jego wargi
dr, a on sam odsuwa si, ilekro próbujesz si do niego zbliy .
Czy w takiej sytuacji zawierzyby raczej jego sowom czy zachowaniu?

Gdy wspólnie z moimi partnerami rozpoczynalimy wasn praktyk zawodow, mielimy do czynienia z klientami, o których wyraano si w nastpujcych, prostych sowach:
„On wyglda arogancko”.
„Wyglda na czowieka bystrego”.
„Wyglda na czowieka pewnego siebie”.
„Ona wyglda cakiem przyjanie”.
„Ona wyglda na osob energiczn”.
„On wyglda na osob stanowcz”.
„Wyglda na czowieka wiarygodnego”.
Zastanów si przez chwil nad tym zdaniem: „Wyglda na czowieka bystrego”. Brzmi cakiem zwyczajnie. Mona by jednak zada
pytanie, w jaki sposób ludzie dochodz do podobnych wniosków?
Na jakiej podstawie formuuj podobne tezy? Czy sugeruj si ubiorem osoby, któr poddaj ocenie? Jej ogólnym wygldem? A moe
o lotnoci umysu danej osoby maj wiadczy okulary spoczywajce
na jej nosie? Wysokie czoo? A moe wyraz twarzy, jaki zdarza si
jej przyj , gdy przysuchuje si rozmowie lub zgbia jakie zagadnienie?
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Syszelimy równie stwierdzenia podobne do tych:
„Jego wypowiedzi brzmi arogancko”.
„Jego wypowiedzi zdradzaj czowieka inteligentnego”.
„Z jego sów przebija pewno siebie”.
„Jej wypowiedzi zdradzaj przyjazne nastawienie”.
„Jej sowa zdradzaj osob o niespoytej energii”.
„Wypowiada si stanowczo”.
„On brzmi wiarygodnie”.
Pomyl teraz przez chwil nad sformuowaniem: „Jego wypowiedzi zdradzaj czowieka inteligentnego”. Co mogoby Ci skoni
do postawienia takiej tezy? Fakt, e czowiek ten przytacza z pamici
rónorakie dane liczbowe? Czy chodzi raczej o styl wysawiania si
i „uczone sowa”, jakich uywa? A moe przekona Ci fakt, e
w swojej wypowiedzi nie uywa przerywników w rodzaju „uhhh” czy
„ummm”?
Kiedy mój syn by jeszcze maym dzieckiem, zdarzao si od czasu
do czasu, e zupenie nieznana mi osoba mówia: „Twoje dziecko jest
takie mdre”. Zadawaem sobie wtedy pytanie, na jakiej podstawie
osoba ta moe wyciga podobne wnioski? By moe odwoywaa si
do wasnych dowiadcze jako rodzica i sugerowaa si chociaby
sposobem wysawiania si mojego syna? Kiedy dziecko mówi pynnie
i jasno, jest automatycznie postrzegane jako mdre i inteligentne.
A moe zamiast „tata” powiedziao „doktor tata”? Równie dobrze ta
osoba mogaby si zasugerowa , na przykad, wyrazem twarzy dziecka.
Moe mój syn mia szczególnie bystry wyraz twarzy (który notabene
utrzymuje si przez cae jego dotychczasowe ycie)? (Matt, mam nadziej, e wybaczysz mi, i posuguj si tutaj Twoj osob w charakterze przykadu). Czowiek, który ma dar wymowy, potraficy dobrze
si wysawia , bdzie zawsze uchodzi za czowieka inteligentnego.
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Wspólnie z moimi partnerami zauwaylimy, e ludzie, którzy
opisywali naszych klientów za pomoc przytoczonych wyej stwierdze, równie atwo operowali stwierdzeniami w rodzaju: „Wyglda
na czowieka wiarygodnego”, co: „On brzmi wiarygodnie”. Szczególnie zastanawiajca jest przy tym obserwacja, e ci sami ludzie nie
posugiwali si równie chtnie okreleniami w rodzaju: „On wykorzystuje sowa, które zdradzaj, e jest osob godn zaufania”. Rysunek 1.1 zawiera graficzne podsumowanie naszych dotychczasowych
rozwaa na temat percepcji danej osoby, bazujcej na mowie jej
ciaa oraz na brzmieniu jej wypowiedzi.
Struktura przedstawionego na rysunku 1.1 diagramu koowego
wymaga gbszego uzasadnienia. Przez taki a nie inny podzia koa nie
chc wcale powiedzie , e to, jak zostanie odebrany dany komunikat,
jedynie w 10 procentach jest uzalenione od doboru odpowiednich
sów. Sugeruj jedynie, e krytyczna ocena przekazywanych przez
Ciebie wiadomoci jest w zaledwie 10 procentach bezporednio uwarunkowana takim a nie innym doborem sów. Moliwe s, co prawda,
odstpstwa od tej zasady — o czym bdziesz móg si przekona niebawem — jednak s to raczej wyjtki, które potwierdzaj regu.
Rysunek 1.1. Twoja wiarygodno nie zaley wycznie
od doboru sów
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Niektórzy z nas s typowymi wzrokowcami: przywizuj du
wag do wygldu innych osób i na tej podstawie wyrabiaj sobie o nich
okrelon opini. Osobicie uwaam, e warto spojrze na to z innej
perspektywy: niektórzy z nas maj doskonae oko do pewnych rzeczy. Mógby mie na przykad doskonae wyczucie sztuki wizualnej.
S równie i tacy ludzie, którzy maj niezrównany such, a przy tym
wyostrzon pami dwikow. Bardziej skupiaj oni uwag na
waciwym odbiorze komunikatów werbalnych pyncych z otoczenia. Mona by wic rzec, e osoby te maj niezrównany dar wsuchiwania si w gosy innych ludzi, na podobnej zasadzie, jak niektórzy
maj szczególne ucho do muzyki. Warte jest przy tym podkrelenia,
e nic nie stoi na przeszkodzie, by osoba zorientowana bardziej na
odbiór sygnaów wizualnych atwo przestawia si na odbiór komunikatów werbalnych, jeli zajdzie taka potrzeba — i vice versa.
Z pewn doz podejrzliwoci podchodz do koncepcji nauczania
przy wykorzystaniu metod, które w peni zaspokajayby preferencje
studentów. Sdz, e kady nauczyciel — taki jak ja — powinien
wyj z inicjatyw i przedstawia materia tak, by suchacze odczuwali przyjemno zarówno za porednictwem zmysu wzroku, jak
i suchu. Powinnimy przy tym by w stanie wyjani najbardziej
zawie kwestie bez odwoywania si do narzdzi w rodzaju PowerPointa. Czy potrafisz sobie wyobrazi wyraz twarzy mojej ony
w chwil po wypowiedzeniu przeze mnie nastpujcych sów: „Kochanie, ju najwyszy czas, bymy porozmawiali o sposobie pozyskania rodków na nauk w college’u X lub Y. Poniewa wiem dobrze, e jeste typowym »wzrokowcem«, przygotowaem prezentacj
w jadalni”? Pewnie pomylaaby sobie, e musiaem opi si jakim
tanim winem. Uwierz mi, e ju z samego wyrazu mojej twarzy
i barwy gosu potrafiaby wyczyta , e co mnie trapi. Wzrokowiec
nie jest automatycznie pozbawiony daru suchania. Równie z jego
ust moesz usysze : „To, co powiedziae, brzmi cakiem powanie”.
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Z kolei osoba bardziej wyczulona na bodce suchowe moe Ci
kiedy powiedzie : „Przedstawie ca spraw w bardzo klarowny
i zrozumiay dla mnie sposób”.
Kiedy mówca nazbyt czsto wykorzystuje w swojej wypowiedzi wtrcenia w rodzaju „ummm” czy „uhhh”, kady z nas, take
ludzie o wyczulonym zmyle wzroku, w którym momencie zacznie
zwraca na nie uwag. Z drugiej jednak strony, nawet gdy bardzo
staramy si przywizywa szczególn uwag do treci wypowiedzi
innych osób, to i tak nie obronimy si przed pokus oceny ich wygldu w chwili, gdy odpowiadaj na nasze pytania. Obie te cechy
charakterystyczne naszej osobowoci znajd si zawsze pod uwan
obserwacj ludzi, z którymi si komunikujemy, podczas gdy inne
bd najczciej cakowicie pomijane.
Chyba kady z nas chciaby móc sprawowa kontrol nad tym,
co skupia uwag innych ludzi. Bez wtpienia wikszo z nas pragnaby, by inni ludzie oceniali nas przede wszystkim na podstawie
treci przesania, jakie chcemy im zakomunikowa , a mniejsz uwag
przywizywali do naszego wygldu czy sposobu wysawiania.
Syszaem kiedy poet opisujcego reakcj, jaka zachodzi w czytelniku, który znajduje w wierszu jaki bd, mniejsza o to, czy bdzie
to bd ortograficzny, stylistyczny, czy jakikolwiek inny. Powiedzia
on: „W takiej sytuacji powracasz mylami do szarej rzeczywistoci”.
Domylasz si zapewne, e poeta chciaby, by przesanie wiersza
pochono czytelnika bez reszty. Znalezienie bdu, które wyrywa
Ci ze swoistego transu, w jaki zapade w trakcie lektury wiersza,
które sprawia, e przestajesz buja w obokach i schodzisz ze swoimi
mylami na ziemi, jest dla twórcy spraw kopotliw. To samo mona
by powiedzie o osobie prezentujcej wasne wystpienie w szerszym
gronie osób czy te o osobie prowadzcej konwersacj w cztery oczy.
Zarówno wtrcenia w rodzaju „uhhh”, jak i le wymówione sowo
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wyrwie osoby suchajce z transu, w jaki wprowadzia je tre wystpienia (rozmowy) i sprawi, e „powróc mylami do szarej rzeczywistoci”.
Z kadym kolejnym rozdziaem niniejszej ksiki utwierdzisz si
w przekonaniu, e moje sugestie i rady bd ukierunkowane albo na
takie uksztatowanie Twojego zachowania, które pozwoli Ci wyglda
wiarygodnie, albo te na uksztatowanie postawy, która pozwoli Ci
brzmie wiarygodnie. Oczywicie zapoznam Ci równie ze wskazówkami na temat odpowiedniego doboru sów. Jeli jednak signiesz
pamici do zamieszczonego wczeniej rysunku, przypomnisz sobie,
e — w normalnych warunkach — bdziesz oceniany nie tyle na
podstawie tego, jakiego zasobu sów uywasz, ile na podstawie tego,
jak wygldasz i jaki wydwik nadasz swojemu komunikatowi. Wany
jest przy tym kady aspekt wypowiedzi — zarówno sposób jej sformuowania, jak i sposób prezentacji. Jednake wybór midzy sowem
„A” czy (jego synonimem) „B” nie jest z reguy wart tego czasu
i energii, ile si mu zwykle powica. Zwró jednak uwag, e ostatnie zdanie nie oznacza wcale, i w swoich wypowiedziach moesz
posugiwa si stylem, który zdradzaby niedostatki gramatyki.
To ma znaczenie. Przekonasz si o tym na przykadzie (z mojego
ycia), który zamieciem w drugiej z kolei sekcji tego rozdziau.

To, jak wygldasz
Naukowcy wyodrbnili siedem oddzielnych kategorii opisujcych
róne aspekty Twojego wygldu. Kada z nich moe istotnie wpyn na poziom kredytu zaufania, jakim niektórzy Ci obdarowali.
Bdziesz prawdopodobnie zaskoczony, gdy przeczytasz, e nie chodzi tutaj wycznie o sposób, w jaki dobierasz swoje stroje. Poniej
wymieniem wszystkie siedem kategorii i opatrzyem je krótkimi
komentarzami, które kiedy sam zasyszaem.
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1. Sposób, w jaki podchodzisz do kwestii prywatnoci
— proksemika. „Ona stoi zbyt blisko mnie”.
2. Sposób, w jaki dotykasz innych — haptyka. „On ma saby
ucisk doni”.
3. Sposób, w jaki spoytkowujesz swój czas — chronemika.
„Ona zawsze dostarcza przesyk na czas”.
4. Wyraz Twojej twarzy — oculesics. „Jeli jeste szczliwy,
wyra to za pomoc odpowiedniego wyrazu twarzy”.
5. Sposób, w jaki poruszasz swoim ciaem — kinesics.
„On przyj bardzo zrelaksowan postaw”.
6. Sposób, w jaki dobierasz swoj garderob, Twój wygld oraz
Twoje wymiary — wygld fizyczny. „Fakt, e ma on spor
nadwag, pozwala mi sdzi , i nie prowadzi zdrowego
trybu ycia”.
7. Sposób, w jaki organizujesz swoj przestrze yciow
— artefakty. „Ona ma tak wielk obsesj na punkcie
organizowania pracy biura, e chyba w ogóle nie ma czasu
na rzeczywist prac”.
Niektórzy sporód moich klientów uwaaj, e kady, kto ocenia ich osob w oparciu o wygld zewntrzny, musi by czowiekiem
pytkim i niewartym uwagi. By moe maj racj, ale nie powinnimy
zapomina , e podobne zachowanie jest immanentn cech natury
ludzkiej. Czsto powtarzam uczestnikom moich seminariów: „Jeli
rzeczywicie macie do przekazania informacj, która jest bardzo,
bardzo, ale to bardzo zajmujca, moecie liczy na to, e ludzie nie
bd zainteresowani waszym wygldem. Jeli jednak jest to informacja rednio interesujca, uwaga suchaczy skupi si prawdopodobnie
gównie na waszej osobie i wygldzie zewntrznym. Interesujca
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informacja przekazana w zajmujcy sposób pozwoli wam uodporni
si na niepodane zainteresowanie suchaczy”. Jak wic mógby
zadba o to, eby Twoje wiadomoci byy interesujce, a przy tym
wiarygodne? Odpowied na to pytanie znajdziesz w tej ksice.

To, jak brzmisz
Przed kilkoma laty, w ankiecie podsumowujcej wraenia uczestników prowadzonego przeze mnie seminarium, przeczytaem: „Có
takiego dzieje si ze sowem »mówi «? Pan, doktorze Weiner, posuy si czasownikiem »odpali «, zamiast waciwego i naturalnego
w tym miejscu »mówi «. Zacytuj Pana sowa: »Powiedziaem
czowiekowi, e powinien przemawia z wiksz energi, a on odpala: »Byem tak energiczny, jak tylko potrafi«. W kocu jest pan
konsultantem w zakresie komunikacji, wic powinien Pan zwraca na
to uwag!”. Oczywicie, czowiek ten mia racj. Jednoczenie jego
komentarz stanowi najlepszy dowód na to, e nawet najmniejsze
bdy, jakie popeniasz w trakcie swojego wystpienia sownego,
mog drastycznie wpyn na sposób percepcji przez suchaczy
Twojej wiarygodnoci.
Przebadalimy dwanacie kategorii opisujcych róne aspekty
brzmienia Twoich wypowiedzi:
1. Sia Twojego gosu. „On mówi bardzo cicho”.
2. Ton Twojego gosu. „Jej wypowiedzi s pene sarkazmu”.
3. Tempo Twoich wypowiedzi. „Mówi tak, jakby by bardzo
zmczony”.
4. Dugo budowanych przez Ciebie zda. „Jej wypowiedzi
zdradzaj niezdecydowanie”.
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5. Twoja gramatyka. „Wypowiada si tak, jakby skoczy
jedynie szko podstawow. Przylij nastpnego kandydata”.
6. Twój akcent. „Ona wypowiada si bardzo inteligentnie.
Daj jej anga”.
7. Sownictwo, jakim si posugujesz. „On musi dostosowa
swój przekaz do rodzaju audytorium”.
8. Twoja wymowa. „Dlaczego ona cigle mówi »orientowa si«?
Przecie chodzi jej o »zorientowanie na cele«. Nieatwo si
jej sucha”.
9. Logika, jak si posugujesz. „Nie jestem w stanie nady
za tokiem jego rozumowania. On chyba sam nie wie, co mówi”.
10. Dane, jakimi si posugujesz. „Bdziemy potrzebowali
znacznie lepszych danych ni te, które si nam przedstawia.
On jest raczej nieprzygotowany”.
11. Twoja skadnia. „O rany, wystarczy jedno proste zdanie i bdzie
w porzdku. Ona mówi zbyt zawile”.
12. Przerywniki i inne wstawki. „On by, uhhh, w oczywisty
sposób, uhhh, podenerwowany”.
Kiedy si przez chwil zastanowisz, na jak wielk liczb szczegóów w Twoim zachowaniu zwracaj uwag Twoi rozmówcy, mógby popa w depresj. To na ich podstawie bowiem wyrabiaj sobie
opini o Twojej osobie. Jeli bdziesz mia szczcie, Twoi rozmówcy
albo suchacze wybacz Ci osobliwoci w wygldzie czy wypowiedziach. Powiniene mie jednak wiadomo , e czciej znajdziesz
si w sytuacji, gdy Twoi partnerzy wychwyc kady niuans, podobnie jak w historyjce z mojego wasnego dowiadczenia, przytoczonej
wyej. Powodzenia.
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Nie moesz nie komunikowa si z innymi
Ludzie, którzy zastanawiaj si nad Twoj osob i Twoim stylem
komunikowania — szef, wspópracownicy, bezporedni przeoeni,
klienci, Twoi bliscy i przyjaciele — wcale nie przestaj obserwowa
Twojego zachowania z chwil, gdy przestajesz mówi . Pilnie ledz
Twoj osob, kiedy suchasz, poruszasz si czy siedzisz w fotelu.
Pamitam sowa mojego ojca, który, widzc mnie razem z moim,
stawiajcym pierwsze kroki, synkiem, powiedzia: „Nie martw si
o to, czy dziecko ci syszy. Zapamitaj sobie, e ono ci stale obserwuje”. Chocia zdanie „Nie moesz nie komunikowa si z innymi” przypisuje si doktorowi Paulowi Watzlawickowi, bardzo
znanemu psychoterapeucie wykadajcemu na Uniwersytecie Stanforda, mój ojciec, Hyman Weiner, waciciel sklepu pasmanteryjnego, uj to wcale niezgorzej.
Moemy ju chyba uzupeni nasze „równanie” na wiarygodno
o dodatkowy skadnik. Ludzie oceniaj Twój wygld oraz styl wypowiedzi nie tylko wtedy, kiedy mówisz, ale równie wtedy, kiedy
suchasz. Gdybymy chcieli wyobrazi sobie to stwierdzenie w formie prostoktnej tablicy, musiaaby ona wyglda tak, jak zostao
to przedstawione na rysunku 1.2.
Rysunek 1.2. Zawsze wywierasz wraenie na innych osobach
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Wyobra sobie na przykad, e przeprowadzie badanie wedug
metody feedback 360 stopni, w ramach którego oceniasz jedn ze
swoich podwadnych. Przekazujesz jej wyniki tego badania, w których mona przeczyta , e osoba ta nie jest zdolna do zmiany raz
wypracowanego stanowiska na okrelony temat, oraz to, e jest
gucha na pogldy i opinie innych. Mona si z nich równie dowiedzie , e zdaniem niektórych ludzi, osoba ta — cho sprawia
wraenie osoby suchajcej swojego rozmówcy — ewidentnie formuuje w mylach wasn odpowied na argumenty drugiej strony,
kiedy ta jeszcze przemawia.
Kiedy nadejdzie czas na omówienie wyników badania, osoba ta
moe zada Ci nastpujce pytanie: „Czy mógby pan pomóc mi
zrozumie , co skania ludzi do posiadania takiej a nie innej opinii
na mój temat?”. W odpowiedzi na t prob mógby przedstawi jej
uzupenion wersj prostoktnej tablicy, tak jak j przedstawiono na
rysunku 1.3.
Po zapoznaniu si z tym rysunkiem, Twoja podwadna powiedziaaby zapewne: „Chce pan przez to powiedzie , e atka osoby
zamknitej na opinie innych ciy na mnie nawet wtedy, gdy nic
Rysunek 1.3. W jaki sposób wywierasz wraenie
na innych osobach
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nie mówi?”. Wtedy mógby odpowiedzie : „Tak, tak wanie jest.
Opinia taka powstaje na bazie obserwacji mowy twojego ciaa oraz
szorstkiego, opryskliwego stylu wypowiedzi, jaki stosujesz wobec
swoich rozmówców. To wszystko nie pozostaje bez wpywu na
twoj wiarygodno ”.

Koncepcja SMART
Jeszcze jako student uwielbiaem czyta oraz przeprowadza samodzielne badania na temat zachowa ludzi bdcych ródem komunikatów, czyli po prostu nadawców informacji. Uwielbiaem równie pracowa nad informacjami jako takimi. Jak nadawca informacji
wyglda i brzmi? Jaka jest tre i wydwik samej informacji?
„Ale…” — jak zwyko si mawia w przekazach reklamowych —
„…zaczekaj, to jeszcze nie wszystko!”.
Badania nad wiarygodnoci mona przeprowadza , obierajc za
przedmiot badania jeden z piciu aspektów wypowiedzi. Oprócz
samego róda informacji (S; ang. source) i jej treci (M; ang. message)
mona równie bada miejsce (A; ang. arena), gdzie odbywa si komunikacja. Mona równie przyjrze si naturze odbiorców informacji (R; ang. receivers) oraz zbada , czy w pierwszym rzdzie informacja dociera do tych osób, do których jest adresowana. Moesz
take przyjrze si czasowi (T; ang. timing) akcji. (Czy syszae
kiedy, e informacja zwrotna powinna by dostarczana moliwie
jak najszybciej po zajciu okrelonego zdarzenia? To jest wanie
przykad odpowiedniego umiejscowienia akcji w czasie). Kiedy zbierzesz wszystkie pi skadników w podanej wyej kolejnoci, otrzymasz… SMART (czyli po polsku „bystry”) — akronim bdcy
dobrym punktem wyjcia do naszych dalszych rozwaa nad natur
wiarygodnoci.
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Wyobra sobie na przykad, e dotara do Ciebie wiadomo ,
na podstawie której dochodzisz do wniosku, i utracie zaufanie
swoich kolegów. Przyjrzyj si pytaniom zamieszczonym na rysunku
1.4 i pomyl nad rozwizaniem swojego problemu, posikujc si
koncepcj SMART do oceny — w sposób subiektywny — wasnej
wiarygodnoci. We do rki oówek i zapisz swoje odpowiedzi na
pytania.
Bardzo wielu klientów pytao mnie, jak mogliby jeszcze bardziej
poprawi swoje rozumienie bodców wzrokowych, tak aby lepiej
rozumie , w jaki sposób postrzegaj innych i jak inni postrzegaj ich
samych, a take: jak udoskonali odbiór bodców suchowych, aby
by w stanie wczu si w sposób, w jaki ich sowa s odbierane przez
innych. W odpowiedzi zawsze syszeli: „Starajcie si wychwyci
sposób, w jaki powieciopisarze konstruuj wypowiedzi bohaterów
swoich ksiek. Przyjrzyjcie si równie aktorom, którzy odgrywaj
role tych postaci w ekranizacjach takich powieci”. W dalszej czci
ksiki bdziesz mia okazj zapozna si z wieloma przykadami
praktycznego zastosowania tego podejcia.
Rysunek 1.4. Oce , czy utracie zaufanie

