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WSTĘP

Dobrych tekstów się nie pisze. Dobre teksty się projektuje.

Jeśli czytałeś już jakieś poradniki na temat pisania, na pewno spotkałeś się z takim
stwierdzeniem. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z tworzeniem tekstów, za-
pewniam Cię, że wcześniej czy później się z nim zetkniesz. Najgłośniej mówią o tym
copywriterzy, ale prawda jest taka, że każdy skuteczny tekst to projekt. Jego two-
rzenie zaczyna się od serii decyzji.

I tak np. autor scenariusza decyduje, ile aktów będzie miało jego dzieło; dobiera
postacie, projektuje ich przeszłość, osobowość, sposób mówienia. Powieściopisarz
konstruuje portrety bohaterów, planuje intrygę, a następnie składa całość, dzieląc ją
(lub nie) na mniejsze części zwane rozdziałami. Na każdym etapie pracy jeden i drugi
wybiera rozwiązania, dzięki którym wzburzy albo wzruszy czytelnika, da do myślenia
bądź pobudzi do działania. Nawet poeta musi umiejętnie wyważyć nastrój, ton, rytm
i wersyfikację. Każde zachwianie proporcji może popsuć najbardziej pomysłowy utwór.

Ty jako copywriter albo bloger — czy szerzej mówiąc: twórca tekstów internetowych
— też masz przed sobą nie lada wyzwanie. Musisz stworzyć treść w dobrym stylu,
a jednocześnie zgodną z wymaganiami Google. Do tego dochodzi walka o czytelnika
— zarówno o jego uwagę, jak i emocje. Jak to wszystko pogodzić?

Odpowiedź znajdziesz w tej książce. Poprowadzi Cię ona przez strategie i narzędzia
przydatne na każdym etapie projektowania tekstu — od przygotowań, poprzez
szkicowanie konturów, ich wypełnianie, wywoływanie efektów specjalnych i two-
rzenie atrakcyjnych form, aż po ostatnie szlify. Na końcu dostaniesz też kilka rad
dotyczących szukania siebie między słowami — odkrywania swojego niepowtarzal-
nego sposobu pracy, własnego stylu i głosu. Zarówno proces projektowania, jak
i środki, które w nim wykorzystujesz, możesz bowiem (a nawet powinieneś) dopa-
sować do siebie. Tak jak radzi Stephen King1: […] jeśli chce się naprawdę dobrze pi-
sać, warto zbudować własną skrzynkę z narzędziami, a potem wyćwiczyć mięśnie, by
móc ją nosić stale przy sobie.

                                                            
1 S. King, Pamiętnik rzemieślnika, Warszawa 2008, s. 98.
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Po przeczytaniu tej książki będziesz miał z czego wybierać narzędzia do swojej „skrzynki”.
Zebrałam dla Ciebie sprawdzone rozwiązania z warsztatu dziennikarskiego, pisar-
skiego, copy- i webwriterskiego. Połączyłam to ze wskazówkami z retoryki i ogólnej,
mocno zakorzenionej w psychologii, wiedzy o komunikacji. Wszystkie strategie i na-
rzędzia pokazuję na przykładach, i to — w większości — na przykładach z praw-
dziwych, opublikowanych w internecie tekstów. Celowo nie powołuję się na pisarzy.
Chcę Ci udowodnić, że Hemingway, Proust czy Sienkiewicz nie mają monopolu na
piękne słowa. Na blogach i w mediach społecznościowych spotkasz mnóstwo „zwy-
kłych” ludzi, którzy świetnie piszą. Skoro im się udaje, to i Tobie musi się udać.

Projektując ten poradnik, kierowałam się zasadą: Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi,
a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Chcę, żebyś zapamiętał i zrozumiał,
dlatego zadbałam nie tylko o to, by przekazać Ci jak najwięcej informacji. Przygotowa-
łam także ćwiczenia z rozwiązaniami i wskazówkami, „Bank słów” (do pobrania ze
strony https://tekstowni.pl/szprte), a nawet mapy myśli, które pomogą Ci w powtórkach.
Jestem pewna, że przy każdym przejrzeniu książki znajdziesz w niej coś, na co nie zwró-
ciłeś uwagi wcześniej. Narzędzi i strategii jest naprawdę dużo. Nie sposób wcielić w życie
wszystkich jednocześnie. Czasem trzeba przygotować grunt, korzystając z jakiejś prost-
szej wskazówki, by później ta wymagająca większego wysiłku mogła dojść do głosu.

Mam nadzieję, że ta książka stanie się Twoim wiernym towarzyszem w tekstowych
poszukiwaniach. Korzystaj z niej w rytmie slow. Czytaj, podkreślaj, rozwiązuj ćwi-
czenia. Porównuj swoje rozwiązania z kluczem, ale pamiętaj, że nie muszę mieć racji.
Jeśli zrobiłeś coś inaczej i wiesz, dlaczego zastosowałeś taki, a nie inny zabieg — Twoje
jest na wierzchu. W końcu zmierzamy do tego, żebyś miał własny styl, prawda?

Może wypracujesz go szybko, a może odnalezienie go zajmie Ci trochę czasu. Nie
wiem. Ale jednego jestem pewna: jeśli masz pragnienie, żeby pisać, to masz już zadatki
na twórcę. A w takim razie — jak powiedziała węgierska pisarka Theodora Goss2:

Twoim podstawowym obowiązkiem wobec siebie
i wobec czytelników, i wobec samego pisania
jest stać się wspaniałym. Powinieneś stać się
najlepszym autorem, jakim tylko możesz być.

Zrób pierwszy krok. Zaprzyjaźnij się z tą książką. Zobaczysz, że reszta przyjdzie sama.

                                                            
2 Aforyzmy, których źródeł nie podano, pochodzą z wymienionych w bibliografii serwisów

internetowych oraz ze zbiorów autorki.
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CZĘŚĆ 1.

FUNDAMENTY

Im wyższa budowla, tym głębsze musi mieć fundamenty.
TOMASZ À KEMPIS

W tej części:

dowiesz się, jak zbudować portret komunikacyjny,
czyli swój projektancki image;

dostaniesz narzędzia, dzięki którym poznasz
bohatera swoich tekstowych projektów;

zrozumiesz przestrzeń,
w której będą funkcjonowały Twoje dzieła.
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TWÓJ PORTRET KOMUNIKACYJNY
Od czego zaczyna się każde projektowanie? Od myślenia. Od poznawania. Od wy-
obrażania sobie efektu i planowania fundamentów. Projektowanie swoich tekstów
zacznij od stworzenia wizji bohaterów (tak, nawet w tekście nieliterackim!), wyboru
tematów i poznania medium, w którym Twoje dzieło objawi się światu.

Jeśli zastanawiasz się, jakich bohaterów może mieć tekst niebeletrystyczny, już spie-
szę z wyjaśnieniem. Otóż każdy tekst ma dwóch bohaterów: nadawcę (który nie
musi mieć osobowości autora) i czytelnika. Innymi słowy: zawsze ktoś mówi —
poucza albo opowiada — a ktoś inny słucha/czyta. Dobry projektant nie zdaje się
na przypadek w kwestii nadawcy i odbiorcy. Wybiera sobie czytelnika i świadomie
projektuje własny portret komunikacyjny. Konstruuje go z elementów, którymi są:
tematy tekstów, język i ton wypowiedzi, stopień, w jakim ujawnia własne „ja”, oraz
wiarygodność autora.

Przyjrzyjmy się pokrótce każdemu z nich.

TEMATYKA TEKSTÓW

Tym, co sprawia, że jeden bloger kojarzy się ludziom z marketingiem, a nazwisko
innego przywodzi na myśl np. lifestyle, jest tematyka pisanych przez te osoby tek-
stów. Jeśli myślisz dopiero o założeniu bloga, wybierz sobie „działkę”, z którą bę-
dziesz się dobrze czuć. Coś, do czego będzie Ci się chciało wracać, nawet kiedy zima
zapadnie na siedem miesięcy, zupa będzie za słona, oranżada zbyt kwaśna, a czytel-
nicy się uprą, żeby nie zostawić Ci znaku swojej obecności.

Zakładając blog, składasz obietnicę. Dajesz ludziom do zrozumienia, że oto od tej
pory pod tym adresem każdy, kogo zainteresowały pierwsze teksty, może się spo-
dziewać kolejnych o podobnej tematyce. Jeśli tej tematyki nie wybierzesz i zaczniesz
eksperymentować z różnymi dziedzinami, stracisz pierwszych czytelników i nie
zatrzymasz na dłużej tych, którzy pojawią się później. Twój blog będzie jak sklep,
w którym na jednej półce leżą gwoździe, na drugiej marchewki, a w kącie stoi wie-
szak z ubraniami. Coś dla wszystkich i… dla nikogo.

JĘZYK I TON KOMUNIKACJI

Planując blog, zastanów się także, jak chcesz rozmawiać ze swoim czytelnikiem.
Czy będziesz formułować swoje treści w stylu oficjalnym? A może zechcesz prowa-
dzić bezpośrednią komunikację, od czasu do czasu „puścisz oko” do czytelnika
i będziesz sięgał po środki typowe dla języka potocznego? Każda decyzja ma swoje
konsekwencje.
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Oficjalny ton wydaje się dobrym wyborem dla nieśmiałych — możesz się za nim
schować. Niestety, utrudnia budowanie relacji. Stwarza dystans, który czasem blo-
kuje czytelnika. Może sprawić, że będziesz długo czekać na komentarz lub jakąkol-
wiek inną interakcję. Za to na pewno nikt nie zarzuci Ci braku grzeczności lub sza-
cunku dla czytelnika.

Swobodny ton z kolei nie wszędzie pasuje i nie każdemu się podoba. Pozwala jed-
nak na budowanie bliższej relacji z czytelnikiem, zachęca go do dyskusji i kontaktu.
Sprawia, że obcy ludzie z czasem zaczynają traktować Cię jak dobrego znajomego.

„Bycie na luzie” — rozumiane jako ekspresyjność i posługiwanie się językiem po-
tocznym — to naturalny wybór na blogu osobistym, ale może się przyjąć nawet
na blogu eksperckim. Wszystko zależy od tego, dla kogo piszesz i jaki obraz siebie
chcesz zbudować w głowach czytelników.

Ze stylem komunikacji wiąże się także sposób zwracania się do odbiorców.

Jeśli zdecydujesz się na oficjalny ton swoich tekstów, naturalne będzie zwracanie
się do czytelników per Państwo. Wbrew pozorom wiele osób właśnie takiej formy
oczekuje. Przekonał się o tym Łukasz Kielban, założyciel portalu Czas Gentlemanów.
W styczniu 2014 r. zapytał on swoich czytelników o to, jaką formę preferują w sieci.
Wyniki rozłożyły się niemal pół na pół, z niewielką przewagą głosów opowiadają-
cych się za formą oficjalną (310 osób do 303).

Oficjalny zwrot Państwo tchnie szacunkiem. Nie ma tu nielubianego przez wielu
spoufalania się. Ale coś za coś. Zwracając się w ten sposób do swoich czytelników,
występujesz jako „biały kołnierzyk” — ktoś elegancki, ale dość sztywny. Trudniej Ci
będzie zbudować ciepłe relacje.

Nieco bardziej przyjazna wydaje się forma Wy. Mniej razi bezpośredniością niż Ty,
a jednocześnie nie usztywnia komunikacji tak jak zwrot Państwo. Wielu czytelni-
ków lubi bezpieczeństwo, jakie ona zapewnia — pozwala się schować w tłumie.
Obawiam się jednak, że do indywidualistów nie trafi. Niektórym daje też poczucie,
że autor stawia się ponad czytelnikiem, próbuje go pouczać.

Specjaliści od webwritingu zalecają formę Ty. Bo zmniejsza dystans, pozwala na
prowadzenie tekstu w sposób zbliżony do rozmowy. Jej przeciwnicy krytykują ją ja-
ko przyzwolenie na zbytnie spoufalanie się, jednak zdaniem Joanny Wryczy-Bekier1

jest to wielkie nieporozumienie, paradoksalnie bowiem poprzez zwracanie się do
czytelnika na „ty” okazujemy mu większy, a nie mniejszy szacunek. […] Użycie formy
„ty” gwarantuje życzliwą, bezpośrednią komunikację, a jednocześnie może dać od-
biorcy poczucie wyjątkowości.
                                                            
1 J. Wrycza-Bekier, Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu, Gliwice 2010, s. 77 – 78.
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Czy rzeczywiście bezpośredniość gwarantuje życzliwą komunikację? Można by
dyskutować. Wszyscy znamy z sieci słowne przepychanki, podczas których ludzie
mówiący do siebie per Ty łamią wszelkie możliwe zasady dobrego wychowania. Nie
zmienia to faktu, że w egalitarnym środowisku, jakim jest internet, to forma najbar-
dziej rozpowszechniona i rzeczywiście dająca spore możliwości, jeśli chodzi o bu-
dowanie relacji z odbiorcą. Pod warunkiem oczywiście, że — jak we wszystkim —
korzysta się z niej właściwie.

Tak jak nie ma jedynego słusznego zwrotu do czytelnika, tak w żadnym słowniku
ortograficznym nie znajdziesz zasad normujących kwestię zapisu tychże zwrotów
małą lub wielką literą. Tu znów każda z opcji ma swoich zwolenników i przeciwni-
ków. Podczas gdy jedni uważają wielką literę za oczywistość nie tylko w listach,
ale i w internecie, inni oceniają taki zapis jako pretensjonalny i manieryczny.

Językoznawcy nie przyznają racji żadnej ze stron. Potwierdzają jednak, że zastoso-
wanie wielkiej litery w zapisie zaimka nazywającego adresata rzeczywiście wyraża
szacunek, bez względu na to, czy adresat jest konkretny, czy potencjalny (taki jak
w internecie)2. Podkreślają, że choć w sieci etykieta językowa się upraszcza, to jedno
pozostaje niezmienne: ludzka potrzeba bycia szanowanym. Zachęcają do jej zaspo-
kajania poprzez zapisywanie zaimków dotyczących adresata wielkimi literami (zaimki
dotyczące nadawcy — tylko literami małymi).

Wybierz zapis, z którym czujesz się najlepiej, i stosuj go konsekwentnie.

Ja patrzę na kwestie zapisu tak jak profesorowie z Poradni Językowej PWN. Jestem
pod tym względem konserwatystką3. Z kolei w sposobie zwracania się do czytelnika
trzymam się na mojej stronie i na blogu formy najbardziej bezpośredniej — Ty.
Taką też formę przyjmuję w tej książce.

TWOJE JA
Kolejna decyzja, którą musisz podjąć, dotyczy tego, jak bardzo będziesz widoczny
w swoich tekstach. Od niej zależą środki językowe, po które sięgniesz, i subiekty-
wizm/obiektywizm Twoich treści.

Możesz silnie eksponować swoją osobę, podkreślać indywidualizm, niezależność
sądów itp. W tekście „pełnym Ciebie” naturalne będą czasowniki w 1 os. lp. i zaimki
ja, mnie, moje, subiektywne oceny opisywanych faktów, własne spostrzeżenia, opinie
i historie z własnego życia.
                                                            
2 http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Pisownia-zwrotow-grzecznosciowych-na-stronach-internetowych;16681.html

[data dostępu: 3 kwietnia 2018 r.].
3 Więcej na ten temat napisałam w artykule Zwroty do czytelnika w Internecie — małą czy wielką literą?,

http://tekstowni.pl/2017/04/04/zwroty-adresatywne/ [data dostępu: 21 maja 2018 r.].
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W praktyce wygląda to np. tak:

Wchodzę w lipiec poobijana od stóp do głów przez
różne rzeczy, które wydarzyły się przez ostatnie pół
roku, zdarzenia i ludzi, które dały mi mocno w kość
i serce. I chociaż mam wolny poniedziałek i kupiłam
sobie świeże kwiaty na stół, to nie mogę się ruszyć
z ulubionego, lewego rogu mojej kanapy. Wbijam się
w kąt z kolanami pod brodę, bo nie sprawdza mi się,
choć zaciskam mocno powieki, wizualizacja moich
supermocy, dzięki którym będzie mi świetnie
i szczęśliwie. I to na stałe4.

Taka otwartość zda egzamin we wszelkich tekstach, które pomagają budować silną
markę osobistą, a więc na blogach artystów, dziennikarzy, polityków, celebrytów, na
blogach ekspertów pracujących „sobą” (coachów, trenerów, mentorów), na blogach peł-
niących funkcję internetowego pamiętnika — służących dzieleniu się własnym życiem.

Jeśli nie lubisz opowiadać o swoim życiu albo uważasz, że na blogu, który prowa-
dzisz, nie ma na to miejsca, to żaden problem. W centrum tworzonych przez siebie
treści postaw wiedzę i czytelnika, a ujawniaj się o tyle, o ile to konieczne. Zdradzać
Cię będą np. takie wyrażenia: jak wspomniałem, opowiem/pokażę/napiszę i inne cza-
sowniki w 1 os. lp. Pokażą one czytelnikowi, że ktoś tam jest po drugiej stronie, a Tobie
pomogą zorganizować tekst. Oto przykład:

Pisałam już kiedyś wpis o tym, gdzie zacząć pisać bloga,
i to chyba jest jedyny mój wpis, w którym w ogóle
wspominam Bloggera. Bo Blogger to platforma, w której
możesz założyć bloga bezpłatnie i w dość intuicyjny
sposób. Ceną za takie udogodnienie jest fakt, że całość
(również twoje treści) należy do jej właściciela, czyli
Google, jednak sporo osób się tym faktem nie przejmuje.
Natomiast co jakiś czas spotykam ludzi, którzy chcą
swojego prowadzonego na Bloggerze bloga przenieść
na własny hosting, i stąd dziś właśnie ten wpis5.

                                                            
4 http://agnesonthecloud.pl/2018/07/czasami-w-sloneczny-dzien/ [data dostępu: 21 maja 2018 r.].
5 https://kasiaaleszczyk.pl/jak-przeniesc-blog-z-bloggera-na-wordpress/ [data dostępu: 21 maja 2018 r.].
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Możesz też pozostać „przezroczysty”, a skupić się np. na opowieści, w której ukry-
wasz się za postacią narratora, lub na przekazywanych informacjach. Choćby tak:

Miód spadziowy różni się od innych nie tylko walorami
zdrowotnymi, ale również i ceną. Jest zazwyczaj droższy
od pozostałych rodzajów miodu, co wynika ze słabej
dostępności spadzi. W niektórych obszarach Polski
jest ona spotykana raptem raz na kilka lat. To wpływa
na unikatowość tego rodzaju miodu, a co za tym idzie
także na jego cenę6.

Pamiętaj jednak, że nawet w takim tekście, w którym żadna pierwszoosobowa for-
ma nie zdradza nadawcy, jest on obecny. Daje o sobie znać poprzez sposób ujęcia
tematu oraz język i styl, jakim się posługuje.

TWOJA WIARYGODNOŚĆ

Już Arystoteles mówił, że wiarygodność mówiącego (etos) to jeden z czynników de-
cydujących o sukcesie w komunikacji. Wiarygodność to spójność. W sytuacji roz-
mowy będzie to np. spójność słów z gestami (wyobraź sobie gospodarza, który
otwiera drzwi z rękami założonymi na piersiach i przewracając oczami, cedzi przez
zęby: Miło, że wpadłeś. Uwierzysz mu?). W tekście na gesty i mimikę nie możemy
liczyć. Brak spójności widać natomiast, kiedy słowa nie idą w parze z zachowaniem
autora. Zobaczmy na dwóch spreparowanych przeze mnie przykładach:

Sytuacja 1

Blogerka pisze:

Dlaczego w internecie jest tyle hejtu? Osobiście nigdy
nikogo nie hejtowałam i nigdy tego nie zrobię. Uważam,
że wszelkie obraźliwe określenia, nawet pod adresem
osób, które faktycznie na nie zasłużyły, świadczą
tylko o tym, kto je wygłasza.

                                                            
6 http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/medycyna-niekonwencjonalna/miod-spadziowy-lisciasty-

i-iglasty-wlasciwosci-i-zastosowanie_47037.html [data dostępu: 21 maja 2018 r.].
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Szlachetnie, prawda? Do czasu. Chwilę później pod postem pojawia się komentarz,
w którym ktoś zarzuca autorce, że nic odkrywczego nie powiedziała, i sugeruje, że
ma ona najwyraźniej za dużo wolnego czasu, skoro roztrząsa takie tematy. Blogerka
odpowiada:

A co ty wiesz, idioto, o tym, ile ja mam czasu?
Jak ci się nie podoba, to wynocha, wieśniaku.
Idź na pole buraki kopać.

Sytuacja 2

Fragment tekstu ze strony promującej usługi copywriterskie:

Jako copyrighter dbam o spójność moich tekstów
i żeby były poprawne. Dzięki temu klięci mogą być
pewni, że teksty które dal nich napisze będą dobrą
wizytuwką.

Żadna z tych sytuacji chyba komentarza nie potrzebuje, prawda?

Jak widzisz, również w tekście dają o sobie znać „zgrzyty” podważające wiarygod-
ność autora. Czytelnik może je wychwycić na blogu albo w innych kanałach — np.
w mediach społecznościowych. Wszystko, co robisz w wirtualnej przestrzeni —
w przestrzeni publicznej, w przestrzeni, która pamięć ma długą — weryfikuje Twój
mozolnie budowany w tekstach wizerunek.

Jeszcze inny sposób budowania wiarygodności, istotny szczególnie na blogach eks-
perckich, polega na informowaniu czytelnika o własnych kompetencjach. Chodzi
oczywiście o kompetencje istotne z punktu widzenia tematyki, którą się zajmujesz.

Możesz mówić o swoich zaletach i sukcesach wprost, ryzykując opinię chwalipięty,
ale… Powiem Ci od razu, że nie najlepszy to pomysł. Wiarygodność wiarygodnością,
ale w komunikacji obowiązuje także zasada skromności, zgodnie z którą nie należy
jawnie się przechwalać i zarzucać odbiorcy opowieściami o własnej wyjątkowości.
Jeśli więc nie jesteś jeszcze celebrytą mającym tysiące fanów czekających na kolejne
teksty z „ja” w roli głównej, bądź bardziej subtelny. Najlepiej zrobisz, przemycając
między wierszami wzmianki pozwalające czytelnikowi wyrobić sobie zdanie o Two-
ich kompetencjach. Na przykład tak jak robi to Monika Górska — dziś specjalistka
od storytellingu, a niegdyś reżyser:
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Coraz częściej na moich storytellingowych szkoleniach
powraca pytanie o emocje. Jak to z nimi jest? Czy ich
używać w opowieściach, czy też raczej unikać? A jak
Ty myślisz?

Pamiętam, jak w rozmowie, którą reżyserowałam
dla TVP2, Jerzy Stuhr opowiadał Agacie Buzek
o swoich dylematach w czasie grania w „Kontrabasiście”.
W czasie jednego z przedstawień zaczął specjalnie
sterować emocjami widzów: „tu się będziecie śmiać,
a tu płakać”, jakby dosłownie kołysał ich na huśtawce
„góra-dół, góra-dół”. Aż w pewnym momencie zadał
sobie pytanie: czy tak wolno? Czy wolno tak
emocjonalnie rozhuśtać widza, a potem go zostawić?

Jak to więc jest? Czy w opowieściach używać emocji
czy nie?7

Autorka nie mówi wprost o swojej karierze reżyserskiej. Wspomina o programie
telewizyjnym w uzasadnionym kontekście — to po prostu część jej doświadczenia,
przykład ilustrujący zarysowane wcześniej stwierdzenie. Znane nazwiska nie kłują
w oczy jako przechwałka — są naturalnym, skromnie wymienionym elementem
opowieści. W ten sposób czytelnik dostaje bardziej atrakcyjny, bo ubarwiony histo-
rią, tekst, a autorytet autorki rośnie dzięki podrzuconym dyskretnie informacjom.

A zatem raz jeszcze: to, kim będziesz w oczach czytelnika, to nie kwestia przypadku,
ale efekt przemyślanej strategii. Zaplanuj swój „portret komunikacyjny”, a potem
konsekwentnie realizuj plan.

Ale zaraz, zaraz… Czy to, że namawiam Cię do projektowania nadawcy — do
świadomego budowania własnego portretu komunikacyjnego — oznacza, że zachęcam
do nieszczerości i manipulowania czytelnikiem? Wręcz przeciwnie.

Brak autentyczności w projektowaniu tekstów nie popłaca. W najlepszym razie kończy
się pisaniem „wymęczonych” artykułów. W najgorszym — utratą wiarygodności.

Autentyczność daje Ci luz i pole do popisu. Dlatego właśnie chcę Cię nakłonić do
trzech rzeczy.

                                                            
7 https://monikagorska.com/blog/4-zasady-storytellingu-biznesowego-dzieki-ktorym-trafisz-do-odpowiednich-

klientow-i-zbudujesz-z-nimi-emocjonalna-wiez/ [data dostępu: 25 maja 2018 r.; podkr. — E.S.].
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Po pierwsze, do tego, żebyś szukał swojej działki, zaczynając nie od myślenia, „co
się sprzeda”, ale od rozejrzenia się za czymś, co zgodne z Tobą. Dopiero później za-
stanów się, które z zagadnień, jakie możesz zaoferować, zainteresuje także innych.

Po drugie, dbaj o to, żeby ludzie mieli pozytywne skojarzenia z Tobą takim, jaki je-
steś — znanym w takiej części, jaką zechcesz światu pokazać. Bądź spójny, a dzięki
temu wiarygodny.

Po trzecie wreszcie, szukaj siebie. Szukaj własnego stylu i własnego głosu. Do tego
właśnie będziemy zmierzać w tej książce.
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