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Pro Sian

ÚVOD

Když mi bylo asi dvacet, požádali mě, abych měl proslov na svatbě
mého kamaráda. Byl jsem z toho úplně vedle.
Vůbec jsem nechápal, co se to se mnou děje, vždyť jsem herec a jsem
zvyklý stát před publikem. Ale došlo mi, že při slavnostním proslovu
budu mluvit svými slovy a sám za sebe, ne za nějakou postavu ze hry,
která jen přeříkává slova autora. Když se mi to nepovede, tak na špalku
bude ležet moje hlava, a proto se mi ten nápad vůbec nelíbil.
Od té doby jsem se začal zajímat, proč má na naše emoce takový vliv,
když máme mluvit na veřejnosti.
Většinou jsme uvolnění a sebevědomí, když jsme se svými přáteli nebo
rodinou. Těm klidně o něčem vyprávíme nebo dokážeme dát k dobru
nějaký vtip. Pokud nás však někdo vytáhne na pódium a požádá, abychom vyprávěli nějaký příběh nebo vtip, cítíme se úplně jinak.
Když máme mluvit před publikem, nasadíme si často ochrannou masku a změní se nám hlas. Proč nedokážeme být sami sebou, když pronášíme nějakou řeč?
Proč se nám jeden den daří propojit se s publikem, ale ten další už ne?
Jak si nejlépe sestavit proslov a jak si připravit poznámky? A jak zvládnout nervozitu?
V této knize se podíváme na všechny aspekty mluvené komunikace, od
její struktury až po přednes.
Úvod / 13

Naučíme se rozpoznat jemnou hranici mezi sebevědomím a arogancí
a začneme se zbavovat své ochranné masky. Naučíme se, jak být v dynamickém pohybu, ale přitom působit otevřeně a uvolněně.
Naučíme se mluvit s publikem tak, abychom se s lidmi v něm propojili,
a to přirozeně a při každém našem projevu.
V ideálním případě se nám podaří konverzačním stylem předat skutečně silné sdělení. Co ale opravdu nechceme, je předat silné sdělení příliš
vehementně, protože pak budeme na lidi působit vychytrale nebo nepřirozeně. Nechceme však předávat ani slabé sdělení příliš nevýrazně,
protože to se rychle vytratí jak pára nad hrncem.
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Pokud se vám z toho trochu točí hlava, zachovejte klid. Sebevědomým
a přirozeným řečníkem se můžete stát pomocí sedmi jednoduchých
kroků. Na konci každé kapitoly najdete konkrétní cvičení, s nimiž vše
natrénujete.
Tato kniha může změnit způsob, jakým mluvíte se všemi lidmi, a to
nejen při práci, ale i v osobním životě. Je to kniha pro každého, kdo
chce předat nějaké sdělení, vyprávět příběh nebo mluvit s jinou lidskou
bytostí.
Ať už jste generální ředitel, který mluví k akcionářům, manažerka motivující svůj tým, podnikatel, který rozjíždí nový byznys, ředitelka mluvící k žákům, charitativní pracovník, který žádá o příspěvek, nebo rodič
pronášející přípitek na svatbě své dcery, tato kniha vám pomůže stát se
sebevědomým a přirozeným řečníkem.
A já věřím, že si takovou zkušenost dokážete užít.
V první části se zaměříme na vás, tedy na vaši nervozitu, sebevědomí,
propojení s publikem, hlas a řeč těla.
V druhé části se zaměříme na vaši schopnost mluvit, tzn. na všechny aspekty struktury i produkce vašeho mluveného projevu, tón hlasu
a přednes.
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Vy
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1
NERVOZITA
Před více než dvěma tisíci lety trápila mladého Cicerona obrovská
nervozita. Tehdy si napsal: „Vždycky, když začnu mluvit, jsem strašně
nervózní. Při každé své řeči mám pocit, že jsem podroben posuzování
nejen mých schopností, ale také mého charakteru a cti. Mám obavu,
že buď slibuji více, než dokážu splnit, což poukazuje na moji naprostou nezodpovědnost, nebo naopak méně, což naznačuje můj zlý úmysl
a lhostejnost.“
Později se tento muž učil u profesorů akademie i divadelních herců
a stal se jedním z největších římských řečníků.
Zato třetí americký prezident Thomas Jefferson by měl dnes se svým
zvolením velké problémy, protože nebyl člověkem zrozeným pro epochu televize. Měl totiž velmi vysoký hlas a šišlal, a to by v dnešní zkratkovité kultuře nefungovalo. Není divu, že mu bylo mluvení před veřejností z duše protivné. Veřejné proslovy nenáviděl natolik, že i svou
Zprávu o stavu Unie posílal jako dopis a odmítal se postavit před Kongres, aby pronesl tuto řeč osobně.
Britský ministerský předseda Benjamin Disraeli byl zdatným mistrem
slova, ale jeho první proslovy byly katastrofální. Čtyřikrát neuspěl ve
volbách, a to kandidoval za tři různé strany. Nakonec se mu podařilo
najít si svůj politický vyjadřovací styl, ale nějakou dobu mu to trvalo.
Mnoho skvělých řečníků mělo na začátku své kariéry velké problémy
s mluvením na veřejnosti. Rozhodně se nenarodili se sebevědomím
a charizmatem, které si s nimi spojujeme dnes.
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Postupně zlepšovali své dovednosti, nebáli se občas zariskovat a pokračovali na cestě k řečnickému mistrovství.
Udělejme tedy pár krůčků na této cestě i my, protože, jak řekl dramatik
Neil Simon: „Kdyby se Michelangelo bál rizika, nevymaloval by strop
Sixtinské kaple, ale její podlahu.“
Dnes je schopnost dobře mluvit skutečně velmi důležitá. Všichni musíme umět dobře mluvit k lidem, kterým něco prodáváme nebo které
chceme motivovat. Někteří z nás tak činí před veřejností na jevišti světa, jiní třeba v zasedacích místnostech firem nebo na rodinných oslavách, ale všichni musíme umět komunikovat. Pojďme se tedy naučit být
řečníky, kteří si věří a působí přirozeně.
A já vám slibuji, že to lze a že to není nijak zvlášť obtížné.
Ještě než se vůbec postavíme na pódium, abychom pronesli svou
řeč, musí mnozí z nás překonat svou osobní nejistotu a nízké
sebevědomí.
Někteří lidé mají pochybnosti o svém zevnějšku. Bojí se, že jsou moc
staří, mladí, tlustí nebo hubení. Nelíbí se jim jejich vlasy, nos nebo zuby
a mají dojem, že když se postaví před publikum, jsou všechny jejich
nedostatky mnohem viditelnější.
John Wilkes, který se velmi zasloužil o svobodu tisku, rozhodně nebyl
moc pohledný chlapík, ale mluvil s velkým nadšením. Prohlásil dokonce: „Dokážu kohokoli přemluvit během dvaceti vteřin.“ Jeho obecenstvo ho brzy přestalo posuzovat podle vzhledu a začalo poslouchat jeho
slova, protože se vyrovnal s tím, jak vypadá.
Mnozí z nejkrásnějších lidí, s nimiž jsem se setkal, jistě nesplňují klasický ideál krásy. Ale vyzařuje z nich krása skutečná. Tito lidé často
mají hluboko ve svých očích jakousi jiskru. A když někoho takového
potkáte, zaujme vás především síla jeho ducha.
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