JAK OPANOWAĆ
WYSTĄPIENIE PUBLICZNE?
KILKA REGUŁ, KTÓRE MOGĄ CI SIĘ PRZYDAĆ
„Chodzi o to jak dobrze albo jak słabo współpracują ze sobą nasze liczne
kanały komunikacyjne – mimika, postawa ciała, ruchy, cechy głosu, mowa.
Gdy jesteśmy nieautentyczni – projektujemy fałszywe emocje albo zatajamy prawdziwe – nasze niewerbalne
i werbalne zachowania stają się rozbieżne. Wyraz twarzy nie pasuje do wypowiadanych słów. Postawa nie pasuje
do głosu. Brakuje między nimi harmonii. Rozpadają się tworząc kakofonię”
Amy Cuddy

PRZED WYSTĄPIENIEM:






przygotuj się merytorycznie,
przygotuj się wewnętrznie (nastawienie psychiczne, okiełznanie emocji,
wyciszenie, poczucie własnej wartości*),
zrób rozgrzewkę ciała (np. dziesięć przysiadów, skłony),
zrób rozgrzewkę aparatu mowy i głosu,
zadbaj o swój wygląd (przeanalizuj jaki komunikat wysyłasz swoim ubiorem**).

W TRAKCIE WYSTĄPIENIA:














skup się na tym CO mówisz a nie JAK,
nie oceniaj siebie i innych,
poczuj moment TU i TERAZ,
bądź uważny i obecny ***
pamiętaj PO CO to robisz – miej przed oczami cel, ale nie nastawiaj się na efekt,
nie ściskaj niczego nerwowo w dłoniach, jeśli potrzebujesz mieć wskaźnik
lub długopis nie mierz nim w słuchaczy,
zamiast przerywników typu „eeeeeee...”, „yyyyyyy...” po prostu zrób pauzę,
jeśli padnie pytanie, na które nie znasz odpowiedzi po prostu to powiedz –
zawsze też możesz zapewnić, że gdy uzupełnisz tę informację możesz przesłać
odpowiedź pytającemu,
pamiętaj o postawie ciała – ono mówi więcej niż Twoje słowa,
nie zamykaj się, nie krzyżuj rąk i nóg, opanuj nerwowe chodzenie,
zrób to najlepiej jak potrafisz w danym momencie,
pamiętaj o wewnętrznym uśmiechu, nie spinaj się zbytnio, ale też nie sil się na luz –
jeśli zaczniesz coś udawać i wykrzesywać z siebie nadmierny entuzjazm wyjdzie
to nienaturalnie i nieautentycznie.

Przydatne POJĘCIA:
 OBECNOŚĆ - „jeśli w obliczu wyzwania jesteśmy naprawdę obecni, nasze komunikaty
werbalne i niewerbalne płyną gładko”
 GADAJĄCA GŁOWA – kiedy nasza głowa „odcięta jest od ciała” i cały przekaz płynie tylko

z niej, nasze ciało jest sztywne i nie podąża za tym co mówimy. Istotne jest zintegrowanie
głowy i ciała.
 KONTROLA EMOCJI – to co innego niż ich tłamszenie. Czasem by móc kontrolować
emocje, zgodnie z naszym wyborem, najpierw trzeba nauczyć się je wyrażać i poczuć.
 EMOCJONALNY BODY FLOW – połączenie aktorskich technik pracy z ciałem z ruchem
spontanicznym. Pozwala nam odblokować, uruchomić nasze ciało, a także przyjrzeć się temu
co chowamy, co chcemy wyrazić. Istotne w integracji głowy i ciała oraz kontrolowania
emocji.
 MOJA JAKOŚĆ – to wszystko co wnosisz ze sobą, kim jesteś, co reprezentujesz sobą.
* istotna jest tutaj wiedza o znaczeniu i oddziaływaniu kolorów czy kształtów
** to elementy, na które pracuje się dużo wcześniej, związane są one także z pojęciem „mojej jakości”
*** uważność i obecność bardzo silnie łączą się z autentycznością.

OPRACOWAŁA: Marta Kadłub

___
Powyższe opracowanie stanowi wstęp do pracy nad sobą. Każdy z nas ma indywidualną drogę
opanowania własnych emocji i doskonalenia możliwości, jakie drzemią głęboko w środku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA
WYJĄTKOWE WYDARZENIE

KOBIETA AUTENTYCZNA
Podczas niego zdobędziesz narzędzia i metody,
które odmienią Ciebie i Twoje życie zawodowe!

DLA KOGO?







właścicieli biznesów i menadżerów zarządzających,
coachów, trenerów, nauczycieli i wykładowców,
dziennikarzy, spikerów, konferansjerów, influencerów,
pracowników instytucji kultury,
przedstawicieli handlowych,
oraz dla wszystkich innych kobiet, które chcą poczuć autentyczną
pewność siebie w życiu osobistym i zawodowym.

Warsztat poprowadzi Marta Kadłub - aktorka, która wykreowała ponad czterdzieści ról
teatralnych. Od trzynastu lat występuje na scenie oraz prowadzi warsztaty teatralne i
teatroterapeutyczne dla dzieci i dorosłych.
ZAPISY: marta.kadlub@lira.edu.pl
DODATKOWE INFORMACJE: www.lira.edu.pl
DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU: Kobieta Autentyczna

