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1.	ВСТУП

1.1. Для кого ця книжка

Заговори, щоб я тебе побачив.
Сократ

Помічали,	 як	 змінюється	 наше	 ставлення	
до	співрозмовника	після	того,	як	той	починає	
говорити?	Бувало	 так,	що	ви	розчарувались	
у	 комусь,	щойно	 почули	 голос	 людини	 й	 те,	
як	 вона	 складає	 слова	 у	 речення?	 Думаю,	
нам	усім	це	знайомо.

Батьки	 часто	 повторювали,	 що	 нас	 зустрі-
чатимуть	 за	 одягом,	 а	 проводжатимуть	
за	 розумом.	 Та	 лише	 згодом	 я	 усвідо-
мив:	те, як говорить людина, є повноцінним 
відображенням її внутрішнього світу,	 її	 інте-
лектуальних	 здібностей,	 характеру	 й	 тем-
пераменту.	 Те,	 як	 людина	 звучить,	 пока-
зує	 мені	 порядок	 або	 безлад	 у	 її	 голові.	
Тож	 я	 став	 уникати	 людей,	 які	 вживають	
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забагато	 нецензурної	 лексики	 без	 потреби,	
які	не	можуть	скласти	речення	більше	за	п’ять	
слів	або	які	не	можуть	дослухати	мою	думку	
до	кінця	й	постійно	перебивають.

Якщо	ви	звернули	увагу	на	цю	книжку,	вам 
важливо, як ми говоримо, ви маєте багатий 
внутрішній світ і хочете навчитися показу-
вати його іншим.	 Цей	 порадник	 не	 просто	
навчить	 виявляти	 себе,	 він	 допоможе	
робити	 це	 легко	 й	 не	 надто	 перейматись	
оцінкою	оточення.
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1.2. Для чого нам риторика

Якщо ганебним є невміння допомогти собі  
своїм тілом, то ганебним є і безсилля допомогти собі 

словом, адже користування словом більш властиве 
людській природі, ніж користування тілом.

Арістотель

Усе	наше	життя — це перемовини.	Буквально	
все	наше	життя.	Починаючи	з	того,	хто	вдома	
митиме	посуд,	і	закінчуючи	обсягом	доходів.	
Лише	 дурень	 не	 пов’язує	 вміння	 говорити	
з	власним	успіхом	та	комфортом.

На	тренінгах	я	часто	наводжу	простий	при-
клад:	 уявімо	 двох	 дуже	 голодних	 чолові-
ків,	 між	 якими	 лежить	 одне	 яблуко.	 Якщо	
ці	 чоловіки	 не	 вміють	 говорити,	 як	 вони	
ділитимуть	їжу?

Можливо,	 спершу	 вони	 спробують	 жестами	
показати	 один	 одному,	 хто	 з	 них	має	 з’їсти	
яблуко	(щоправда,	це	теж	комунікація,	нехай	
і	 невербальна).	 Але	 зрештою	 вони	 бити-
муться,	і	їжу	отримає	сильніший.
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Люди	винайшли	багату	та	різноманітну	мову	
лише	 з	 однією	 метою	—	щоб	 домовлятися.	
Завдяки	 вмінню	 говорити	 ми	 стали	 більше	
домовлятися	 і	 менше	 битися.	 З	 роками	
дипломатія	 поступово	 замінює	 війни.	 Якщо	
ви	 любите	 історію,	 то	 знаєте,	що	в	 наш	час	
людство	воює	значно	менше,	ніж	у	минулому.

За допомогою мови ми можемо отриму-
вати, що хочемо. І ми можемо отримати 
це без фізичного насильства.	 Для	 цього	
потрібно	 лише	 знати,	 чого	 хочемо	ми	 і	 чого	
хоче	наш	співрозмовник,	та	вміти	користува-
тись	інструментами	риторики.

Замість	 того	 щоб	 тягнути	 жінку	 за	 волосся	
в	печеру,	сучасний	чоловік	може	шепотіти	їй	
приємні	 слова	 на	 вушко.	 І	 якщо	 він	 вправ-
ний	у	вмінні	робити	компліменти,	жінка	сама	
затягне	його	в	ліжко.

Замість	 того	 щоб	 стріляти	 одне	 в	 одного	
в	 боротьбі	 за	 ресурси,	 ми	 можемо	 сісти	
за	 стіл	 і	 за	 допомогою	 слів	 розподілити	
все	 відповідно	 до	 наших	 потреб.	 Про	 все	
завжди	 можна	 домовитись,	 якщо	 всі	 сто-
рони	цього	прагнуть.
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1.3. Це простіше,  
ніж здається

У житті немає нічого складного.
Це ми складні. А життя — проста штука,
і в ньому що простіше, то правильніше.

Оскар	Вайлд

Імовірно,	 вам	 тепер	 здається,	 що	 висту-
пати	 перед	 публікою	 дуже	 складно	 або	
що	для	цього	потрібно	мати	якийсь	«вродже-
ний»	талант	чи	«природну»	харизму.

Навряд	 чи	 фокус	 у	 таланті.	 Я	 переко-
наний:	 талант	 —	 це	 99	%	 наполегливої	
роботи	над	собою,	а	не	вроджена	харизма.	
Я	 знаю,	що	 людина	може	 навчитися	 будь-
чого.	 Усе	 залежить	 від	 нашого	 бажання.	
Чи болить нам так нестерпно, щоб щось 
почати із цим робити?

Зустрічали	 людей,	 які	 роками	 скаржаться,	
що	 в	 них	 проблеми	 в	 шлюбі?	 Час	 минає,	
а	 вони	 не	 розлучаються.	 Або	 таких,	 які	
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постійно	незадоволені	своєю	роботою	і	роз-
повідають,	 що	 хочуть	 писати	 картини	 або	
професійно	 грати	 на	 барабанах,	 але	 нічого	
не	роблять	для	того,	щоб	змінити	своє	життя.	
Чому	вони	нічого	не	зроблять	зі	своїми	про-
блемами?	Чому	нічого	не	змінять?	Відповідь	
дуже	 проста:	 їм не так нестерпно болить, 
щоб щось із цим зробити.	 Їм	достатньо	час	
від	 часу	 скаржитись	 оточенню,	щоб	 приглу-
шувати	свій	хронічний	біль.

Зміни	 для	 них	 означають	 ризики	 отримати	
ще	більші	проблеми,	тому	ці	люди	обирають	
ниття	 замість	 активних	 дій.	 Страх змушує 
нас не помічати лісу за деревами.	Страх	від-
мовляє	нас	від	подорожі	за	мрією.

Якщо	 ви	 хочете	 навчитися	 користуватись	
словом	 як	 інструментом	 досягнення	 своєї	
мети,	 ви	 навчитеся.	 Це	 нескладно.	 Основи	
знатимете	вже	після	прочитання	цієї	невели-
кої	книжки.	Питання	лише	в	тому,	як сильно 
ви хочете змін.
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А	 поки	 що	 використайте	 квадрат	 Декарта	
і	дайте	чесні	відповіді	на	чотири	запитання.

1. Які переваги ви отримаєте, коли станете 
більш вправними в красномовстві?

2. Які переваги ви отримаєте, якщо все 
залишити без змін?


