
PRZEDMOWA

Bycie świetnym mówcą może dać ci przewagę. Jest to ten ro

dzaj umiejętności, który wyróżnia nas spośród innych i przy

daje się zarówno w biznesie, jak i życiu osobistym. Niezależnie 

od obecnego poziomu twoich umiejętności, dobra wiadomość jest 

taka, że możemy ciągle się doskonalić. Dowody na to znajdziesz 

w niniejszym, czwartym już wydaniu tej książki, które wypełnia

ją nie tylko cenne porady i techniki znane z poprzednich wydań, 

ale także nowe spostrzeżenia i wskazówki, uzyskane od wielu lu

dzi, których uczyłem osobiście.

W świecie, w którym niemal codziennie pojawiają się nowe 

kanały komunikacji, nadal nie ma czym zastąpić bezpośredniej, 

osobistej interakcji, a jej powodzenie zależy od zestawu umiejęt

ności, które można rozwijać i doskonalić dzień po dniu.

Znaczna część twojej nauki będzie mieć charakter „doświad

czalny”; będzie opierać się na tym, ile czasu pracujesz jako mów

ca, ucząc się poprzez działanie. Ta książka ma być w zamierzeniu 

uzupełnieniem praktyki, ma dać ci najlepszą szansę na napisanie 

i „wykonanie” prezentacji, znajdziesz w niej również wskazów

ki, jak pokonać tremę, jak ustrukturyzować przemówienie, jaką 

zastosować technikę prób, jak zrobić wrażenie na początku i za

kończyć mocnym akcentem; a to tylko część poruszanych w niej 

zagadnień.

Dodatkiem do głównego wywodu są zadania i ćwiczenia do 

wykonania oraz sposoby obiektywnej oceny prezentacji, dzięki 

którym będziesz miał możliwie największe szanse na pełne urze

czywistnienie swojego potencjału.

Nie znajdziemy dwojga ludzi, którzy w jednakowy sposób wy

korzystaliby treść tej książki; każdy z nas jest wyjątkowy i dlatego 

moja najważniejsza rada, która ma pierwszeństwo przed wszyst

kim, co przeczytasz, brzmi: „bądź sobą”.





Wprowadzenie

Spośród wielu książek, które mogłyby ci pomóc w udoskona

leniu umiejętności prezentacji, wybrałeś tę właściwą. Masz 

więc to coś – pierwszy i najważniejszy warunek, by zdobyć bie

głość w sztuce prezentacji: pewność siebie. Albo też – co stano

wi naprawdę krytyczny element – pozór pewności siebie. Nikt 

nie musi wiedzieć, że trzęsiemy się w środku, że publiczność nas 

przeraża lub wstydzimy się popełnić jakąś gafę; jeśli wydajemy 

się panować nad sytuacją, zawsze będziemy wyglądać profesjo

nalnie.

Mam nadzieję, że zastosowanie się do niektórych z podanych 

tutaj porad, opartych na wieloletnich osobistych doświadcze

niach, zarówno dobrych, jak i złych, oraz na licznych rozmowach 

z mówcami biznesowymi i zawodowymi prezenterami, umożliwi 

ci pełne urzeczywistnienie swojego potencjału.

Skuteczność prezentacji zależy zarówno od czynników we

wnętrznych, jak i zewnętrznych; pierwsze mają związek z nami, 

naszym unikatowym pakietem DNA, doświadczeniami, wycho

waniem i środowiskiem, które odróżniają nas od każdej innej 

istoty na planecie.

Trzeba wziąć pod uwagę także czynniki zewnętrzne. Zdefinio

wałbym je jako praktyczne aspekty prezentacji; rzeczy, których 

można się nauczyć, które można przećwiczyć i opanować. Należy 

tutaj wszystko: od napisania i powtarzania skryptu aż po upew

nienie się, że zostaniemy odpowiednio przedstawieni, ocenę 

emocji panujących wśród publiczności i wykorzystanie określo

nych narzędzi, takich jak mikrofony czy PowerPoint.
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Połączenie tych dwóch grup parametrów pomoże ci osiągnąć 

najlepszy osobisty wynik: prezentację, o której ludzie będą mówić 

jeszcze przez długi czas – i będą mieli ku temu słuszne powody!

Zanim przystąpisz do wypróbowania nowych technik, chcę ci 

trochę opowiedzieć o moich osobistych doświadczeniach, które 

– mam nadzieję – będą dla ciebie przydatne. Od czasu, kiedy za

cząłem prowadzić prezentacje, zawsze chciałem być w tym dobry, 

więc przeczytałem wiele książek, obserwowałem znakomitych 

mówców, notowałem, co robili dobrze, i starałem się to włączyć 

do mojego „dzieła”. Słuchałem także mentorów, którzy chętnie 

udzielali porad dotyczących najlepszych sposobów dojścia do do

skonałości.

Wadą tego podejścia było to, że kiedy zaczynałem przema

wiać, zbyt wiele myśli przebiegało mi przez głowę: nie zapominaj 

o uśmiechu, uważaj na mowę ciała, przestań poruszać się po sce

nie, zwolnij tempo, zmieniaj intonację głosu i tak dalej. W rzeczy

wistości byłem tak zdenerwowany, że nie mogłem myśleć o tych 

wszystkich rzeczach naraz.

Jeśli więc jesteś jeszcze na początku drogi w nauce przema

wiania, powiedziałbym ci, abyś po prostu przebrnął przez tę 

fazę. Upewnij się, że jak najlepiej znasz treść swojej prezentacji, 

i kierując się swoim instynktem, poprowadź ją w najbardziej od

powiedni twoim zdaniem sposób. W miarę zdobywania praktyki 

będziesz mógł zacząć myśleć o niektórych z bardziej zaawanso

wanych technik. Na razie pogratuluj sobie umiejętności i odpor

ności, dzięki którym mogłeś wstać i zabrać głos przed publiczno

ścią.

Kolejne rozdziały zachowują z grubsza porządek chronologicz

ny, ponieważ musimy napisać naszą prezentację, zanim przy

stąpimy do próby. W celu utrwalenia wiedzy na końcu każdego 

rozdziału zamieściłem krótkie zadanie, które można ewentualnie 

wykonać, oraz streszczenie w punktach tego, co właśnie przeczy

tałeś. Jeśli jest jakaś konkretna dziedzina, którą starasz się opano

wać, być może warto ponownie przejrzeć streszczenia odpowied
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nich rozdziałów, gdy następnym razem będziesz przygotowywać 

się do wystąpienia.

Jeśli nadal nie jesteś pewien, od czego zacząć szlifowanie swo

ich umiejętności, wykorzystaj znajdującą się poniżej tabelę po

rządkującą (rycina 0.1) do ustalenia swoich priorytetów. Weź pod 

uwagę wszystkie aspekty związane z przemawianiem:

 ● umiejętność prezentacji,

 ● pisanie,

 ● powtarzanie,

 ● używanie głosu,

 ● pozory pewności siebie,

 ● pomoce wizualne,

 ● rozwijanie umiejętności posługiwania się PowerPointem,

 ● zebranie odpowiedniego zestawu narzędzi,

 ● znalezienie okazji do ćwiczeń w warunkach niskiego ryzyka,

 ● poczucie humoru,

 ● opowiadanie historii,

 ● trzymanie nerwów na wodzy,

 ● panowanie nad publicznością.


