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PYTAŃ

KTÓRE POMOGĄ CI
PRZEPROWADZIĆ AUTODIAGNOZĘ,
Czyli ustalić własne mocne strony
i obszary do pracy

www.homemakerskills.com

Dobry mówca to świadomy mówca. To mówca, który zna siebie i wie,
czym (czyli jakimi narzędziami) i w jaki sposób oddziałuje na swoich
odbiorców. Czyli: wszystko, co mówisz i jak mówisz, a także co robisz i
jak robisz, działa na Twoich odbiorców. Działa — czy tego chcesz, czy
nie. Jeśli nie jesteś świadomy, że to się dzieje, to ryzykujesz, że
niektóre rzeczy, które robisz, mogą przynosić efekt odwrotny do
zamierzonego.
Ważne jest więc, żebyś wiedział, co dobrego już masz i nad czym
powinieneś pracować. Twoja świadomość swoich mocnych stron i
obszarów do pracy pomoże Ci też lepiej radzić sobie ze stresem.
Każdy ma mocne strony i obszary do pracy. Każdy! Nawet najlepsi
mówcy. Oni są świadomi siebie i opierają się na swoich mocnych
stronach, a pracują nad tym, co jest do przepracowania.

Czas na podsumowanie autooceny i zastanowienie się, jak
świadomość swoich mocnych i słabych stron wpływa na Ciebie w
czasie wystąpień

Materiał pochodzi z książki Lidii Buksak.

Ćwiczenie. Moje mocne strony i obszary do pracy

Przyjrzyj się sobie — swoim cechom charakteru, umiejętnościom w
obszarze wystąpień publicznych.

Odpowiedz na poniższe pytania, a odpowiedzi wpisz w tabelkę po
stronie obszarów do pracy lub po stronie mocnych stron.

1. Czy i jak przygotowujesz się do prezentacji?
2. Czy określasz cel prezentacji?
3. Czy masz wiedzę na temat, o którym mówisz?
4. Czy Twoje wystąpienie ma jasną, logiczną strukturę?
5. Czy potrafisz jednym zdaniem powiedzieć, co jest najważniejsze w
Twojej prezentacji?
6. Jak sobie radzisz ze stresem?
7. Czy jesteś pewny siebie?
8. Czy w czasie prezentacji, wystąpienia budujesz relację z odbiorcami?
9. Czy jesteś energetycznym mówcą?
10. Czy jesteś ekspresyjny?
11. Czy uśmiechasz się w czasie prezentacji?
12. Czy Twoje wystąpienia są atrakcyjne?
13. Czy potrafisz angażować swoich odbiorców?
14. Czy masz dobry kontakt wzrokowy z odbiorcami?
15. Czy Twój głos jest miły, przyjemny w odbiorze?
16. Jaką masz wymowę, dykcję?
17. Czy Twój głos i sposób mówienia wspierają przekazywane przez Ciebie
treści?
18. Czy Twój strój i wizerunek są adekwatne do sytuacji?
19. Jaka jest Twoja mowa ciała (gestykulacja, postawa ciała, poruszanie się
po scenie)?
20. Czy mieścisz się w założonym czasie wystąpienia?
21. Czy Twoje slajdy są przejrzyste, czytelne, nieprzeładowane i czy
wspierają przekazywane przez Ciebie treści?

Przygotowała Lidia Buksak dla słuchaczy podcastu Tuż przy uchu

MOJE SŁABE STRONY
OBSZARY DO PRACY

MOJE MOCNE STRONY

Przyjrzałeś się sobie. Mam nadzieję, że zrobiłeś to z życzliwością wobec
siebie, ale też z pokorą. Widzisz teraz, że są rzeczy, na których już dziś
możesz się oprzeć i budować. Masz cechy i umiejętności, które dają Ci
pewność siebie i wzmacniają Twój przekaz. O tym właśnie myśl, na tym
się koncentruj, gdy masz wystąpić przed publicznością. Masz też obszary
do pracy i, jak sama nazwa wskazuje, to są rzeczy, nad którymi musisz
pracować, które masz zmienić i rozwijać, żeby stać się mówcą
porywającym odbiorców, inspirującym i skutecznym.
Świadomość pomoże Ci również lepiej radzić sobie ze stresem. Gdy
następnym razem będziesz miał stanąć na scenie, spróbuj wychodzić do
ludzi z taką myślą:
„Co prawda muszę się wielu rzeczy nauczyć, ALE już dziś umiem… (i tu
wymień swoje mocne strony)”.
Gdy zaczniesz w ten sposób myśleć, Twój mózg będzie się koncentrować
na tym, co już potrafisz, a nie na tym, czego Ci brakuje.
Wyjdziesz na scenę z większą pewnością siebie i z większą energią, którą
zarazisz swoich odbiorców.
Wyjdziesz z mniejszym lękiem. Przy okazji: nie wiem, czy wiesz, że małe
słówko „ale” ma wielką moc. A mianowicie sprawia, że mózg kasuje to, co
jest przed „ale”, natomiast pamięta to, co jest po nim. Słówko „ale” ma
wielką moc!
Przykładowo: idziesz na obiad do teściowej i zapytany o to, czy Ci
smakowało, możesz odpowiedzieć na dwa różne sposoby (zależnie od
tego, jaki efekt chcesz uzyskać). Możesz powiedzieć np.: „Cały obiad był
bardzo dobry, ale zupa była za słona”. Albo: „Zupa była za słona, ale cały
obiad był bardzo dobry”. Widzisz różnicę w przekazie? To, co
powiedziałeś przed „ale”, staje się mniej istotne niż to, co powiedziałeś
po tym słówku. I w rezultacie Twoja odpowiedź w obu przypadkach ma
zupełnie inny wydźwięk. I dlatego gdy wychodząc na scenę, mówisz sobie:
„Co prawda muszę się wielu rzeczy nauczyć, ale już dziś umiem… (i tu
wymieniasz swoje mocne strony)”, to Twój mózg słyszy to, co jest po
„ale”, i koncentruje się na Twoich mocnych stronach, wzmacnia to.
Korzystaj z tego!

Przygotowała Agnieszka Zdunek dla słuchaczy podcastu Tuż przy uchu

