
Pa vi nekaj povejte!
Številne so priložnosti, ko smo
lahko izzvani, da nekaj pove-
mo pred zbranimi. Ob zaključ-
ku leta, ko v podjetjih običajno
pripravijo srečanje z zaposle-
nimi, novoletne zabave, dru-
ženja. Ali pa na večerji s sode-
lavci, na poroki, rojstnodnevni
zabavi. Prvo vprašanje mnogih
je, kaj povedati in kako? 4mm&ik

Kaj so ključne napake, ki se jim moramo
izogibati, in na kaj velja biti pozoren, da
bi tudi naš govor, čeprav nismo vajeni

nastopati, izpadel »profesionalno« in zanimi-
vo:

1 Nikar ne izdihujte in se vse ubogi posta-. vite na noge. Izžarevajte pozitivno ener-
gijo. Imejte pokončno držo. Nasmejte se.

2 Zahvalite se za priložnost. Recimo:. Hvala za besedo. Počaščen/a sem, da
lahko svoje poglede delim z vami, cenjeni
... Danes je izjemen dogodek in hvala za
besedo ...

3 Pazite na držo, da je pokončna, saj. tako kažete samozavestnost. Ne se gu-
gati in se opirati na mizo ali pult. Razmik med
nogami naj ne bo prevelik, saj boste z velikim
razkorakom delovali ošabno ali vzvišeno, pa
čeprav boste tako stali zgolj zaradi večje sta-
bilnosti.

4 Pomemben je očesni stik, da gledate
.vse ljudi.

5 Govorite razločno, kar pomeni, da od-
■ pirate usta in ne mrmrate.

6 Ne hitite. Mnogi želijo čim prej vse po-. vedati, da se bodo lahko čim prej use-

dli. Ko vas ljudje gledajo, preprosto uživajte
in se potrudite.

7 Med govorom delajte poudarke in pre-
■ more, saj s tem besede dosežejo težo.

Če ga zdrdrate ali govorite monotono, gredo
besede hitro mimo poslušalcev in ne pustite
vtisa.

8 Pri vsebini bodite pozitivni in po možno-
■ sti vanjo vnesite humor: Sodelavcem se

zahvalite za njihov trud, ker je dober rezultat
posledica tudi njihovih prizadevanj, vlaganj
in truda. Povejte kakšen primer, zgodbo,
da zbrane nasmejete, spomnite na kakšen
uspeh, napovejte načrte ali nove zastavljene
cilje in zaključite z lepimi željami. Recimo:
Vam in vaši družini želim, da preživite pri-
jetne novoletne praznike, v novem letu pa
... Poslušalce sprostite, če jih znate nasme-
jati, pa še rajši vas bodo poslušali. Govorite
preprosto. Mnogi začnejo komplicirati in se
zapletejo, pa še zapomnimo si ne, kaj so po-
vedali.

9 V nagovor ne vnašajte negativnih be-. sed ali primerjav. Četudi z negativnimi
primeri ne mislite sebe, se negativno sporo-
čilo lahko prenese na vas. Recimo: Mi nismo
tako slabi, da bi delovali kot konkurenca . . .
Takšno sporočilo ni primerno. Boljše je po-
vedati, kako vi delujete.

1(~\ Bodite kratki: Govor naj bo dolg od
\J . 3 do 7 minut. Če morate predstaviti

veliko podatkov ali so srečanja zelo redka,
lahko tudi malo dlje. Zavedajte se, da so naj-
bolj učinkoviti tisti, ki imajo kratek govor, a ga
znajo dobro povedati.

14 Tudi, če si govor napišete in ga bere-
I . te, je treba prej vaditi in ga povedati

večkrat na glas. Bistveno je tudi, davanjvne-
semo čustva. In če v govoru rečete: prepri-

čan sem, verjamem ..., tega ne morete brati.

1f~\ Najslabše je, če se začnete opravi-
£- . čevati, da niste imeli časa za pripra-

vo, da niste pričakovali, da boste govorili ...
S tem ste razvrednotili vsebino, četudi boste
povedali kaj dobrega. Še slabše pa je, da
na koncu rečete oziroma ocenite, da veste,
da niste dobro govorili ... Tako tudi vsem, ki
menijo, da ste, podate svojo oceno in jim jo
prenesete: nisem povedal dobro.

IO Ves čas je potrebno paziti tudi na ne-
O . besedno govorico telesa, saj ljudje

verjamemo tisto, kar vidimo in ne le tisto, kar
slišimo.

Najboljši nagovori so tisti, ki so povedani iz
srca, da to kar povemo, res mislimo, da be-
sede »čutimo«, ko jih izgovorimo.
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Mag. Andreja Jernej-
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Uroš Piki, direktor JP
Energetika Šentru-
pert: »Pri govorih ve-
dno pazim, da povem
ključne informacije v
kratkem času. Kratko
pomeni nekje do pet
minut. Se pa tudi zgo-
di, da mi na kakšnem
dogodku rečejo, naj
kaj povem ali pozdravim obisko-
valce. Lahko rečem, da je najboljši
recept za takšne stvari, da se ti to
čim večkrat zgodi, ker potem dobiš
izkušnje, veš kako in kaj povedati.
Humor in kaka zgodba, kratka seve-
da, so daleč najbolj učinkoviti.«
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