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Istorijų pasakojimas nėra tai, ką darome.  
Istorijų pasakojimas yra tai, kas esame.

CARMINE GALLO (Karmainas Galo) – buvęs CNN ir 
CBS korespondentas, komunikacijos mokytojas ir 
patarėjas, dirbęs su „Intel“, „Hewlett-Packard“, „Co-
ca-Cola“, „Pfizer“ ir kitų žymių pasaulio kompanijų 
vadovais. Jis – devynių bestseleriais tapusių knygų 
autorius ir komunikacijos guru daugybei žmonių. 
„Storytelling. Pasakojimo meistrystė“ – „Washington 

Post“ bestseleris, skirtas norintiems pavergti ir sužavėti auditoriją. Nes 
nieko nėra galingesnio už talentingai papasakotą gerą istoriją.

Nesvarbu, ar jums reikia ką nors parduoti, lavinti, ieškote lėšų savo 
projektui įgyvendinti ar tiesiog norite pralinksminti ir sudominti žmo-
nes, – istorija yra pati galingiausia jūsų priemonė. Gerai papasakota 
istorija – kaip smūgis į paširdžius. Nuo jos prašviesėja galvoje ir nu-
skaidrėja mintys. Ją visi įsimena, ji visus sugraudina arba pralinksmi-
na, skatina susimąstyti. Priverskite žmones suklusti – ir jūsų tikslas, kad 
ir koks jis būtų, bus pasiektas. Ši knyga išmokys jus pasakoti taip, kad 
vienu sakiniu galėtumėte priblokšti klausytojus. Čia sutiksite Richar-
dą Bransoną, Sheryl Sandberg, Oprah Winfrey, Eloną Muską, Steve’ą 
Wynną, Tony Robbinsą, Steve’ą Jobsą ir kitus, kurie tapo savo srities ly-
deriais, nes sugebėjo pasakoti gyvenimus keičiančias istorijas. Dauge-
lis iš jų yra sakę TED kalbas, kurios žaibiškai išpopuliarėjo internete –  
ne dėl pateiktų duomenų, o dėl papasakotų istorijų. Jūs irgi taip galite! 

Idėjos yra XXI amžiaus valiuta. Informacijos amžiuje ir žinių ekono-
mikoje esi vertas tiek, kiek vertos tavo idėjos. O storytelling – istori-
jų pasakojimas yra būdas perduoti savo idėjas vieni kitiems. Imkite 
į rankas šią knygą, ir pasaulis bus jums po kojomis!
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PA D Ė K O S

Net nežinau, kaip atsidėkoti St. Martin’s Press leidyklos koman-
dai už jų paramą rašant šią knygą. Vyriausiasis redaktorius Timas 
Bartlettas pasidalijo su manimi neįkainojamomis įžvalgomis, o 
jo komentarai nukreipė kūrybinį procesą tinkama linkme. Esu 
labai dėkingas redaktoriaus padėjėjai Claire Lampen, nes dėl jos 
pagalbos viskas vyko sklandžiai. Tikras džiaugsmas dirbti su visa 
St. Martin’s Press komanda – Sally Richardson, George’u Witte’u, 
Laura Clark ir visais kitais – nuo reklamos žmonių iki redaktorių 
ir dizainerių. Ačiū jums, kad ši knyga išvydo dienos šviesą.

Rogeris Williamsas visada buvo ir yra daugiau negu litera-
tūros agentas. Ačiū jam už patarimus ir neblėstantį entuziazmą.

Mano agentai Tomas Neilssenas ir Lesas Tuerkas drauge su 
visa BrightSight Group komanda man labai padeda dalytis šios 
knygos turiniu su žmonėmis visame pasaulyje. Jie nusipelno ypa-
tingos padėkos ir pripažinimo. 

Markas Fortieras ir Norbertas Beatty iš Fortier PR yra nuosta-
būs viešųjų ryšių specialistai, į kuriuos kreipiuosi pagalbos. Ačiū 
jums už vertingą bendradarbiavimą.

Carolyn Kilmer, bendruomenės vadybininkė ir dizaino spe-
cialistė Gallo Communications Group bendrovėje, yra svarbi 
mūsų komandos narė, puikiai atliekanti nepaprastai reikalingą 
darbą, kad šioje knygoje išdėstytos mintys pasklistų kuo plačiau.

Mano žmona Vanessa Gallo tiki istorija, kuria dalijamės, ir 
nepailsdama tvarko Gallo Communications reikalus. Ji taip pat 
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imasi lyderės vaidmens mūsų dukters mokykloje ir savanoriškai 
atlieka Tėvų ir mokytojų grupės pirmininkės pareigas. Susiža-
vėjęs stebiu, kaip ji pritaiko mūsų istorijų pasakojimo paslaptis 
švietimo srityje. Vanessa yra mano kelrodė žvaigždė.

Kaip visuomet esu labai dėkingas už paramą savo šeimai: Jo-
sephine’ai, Lelai, Tino, Donnai, Francesco, Nickui, Kenui, Patty ir 
savo mamai Giuseppinai. Mano tėčio Francesco nebėra su mu-
mis, bet jo vargo ir pergalės istorija visada formavo mano pasau-
lėžiūrą. Savo tėčio istorijoje atradau leidimą svajoti.
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P R O LO G A S

Jūsų istorija yra mano aistra

Gulėjau išsitiesęs ant nugaros.
Paslydau ant ledo prie pat savo keturiasdešimt šešių kvad-

ratinių metrų buto vakarinėje Viskonsino dalyje. Tą rytą termo-
metro stulpelis nukrito iki minus septyniolikos, bet dėl žvarbaus 
vėjo atrodė, kad orą stingdo dvidešimt devynių laipsnių šaltis. 
Griūdamas suplėšiau savo vienintelį kostiumą, brangų itališką 
drabužį, kurį vos prieš kelias dienas išdidžiai nusipirkau San Fran-
siske, – tą dieną sėdau į automobilį ir nuvairavau tris tūkstančius 
du šimtus dvidešimt kilometrų į savo pirmąjį darbą televizijoje, 
kaip ryto žinių vedėjas.

Tįsojau ant šaligatvio stingdančiame ankstyvo ryto šaltyje, 
žvelgiau aukštyn į seną dūlėjantį daugiabutį blogiausiame miesto 
rajone, o mintyse sukosi klausimai: Ar teisingai pasielgiau mes-
damas Teisės fakultetą – saugų gyvenimą, – kad siekčiau savo sva-
jonės  – televizijos ir radijo žurnalisto karjeros? Nejaugi nuo šiol 
uždirbsiu tik penkiolika tūkstančių dolerių per metus? Ar mano 
tėtis, italas emigrantas, po Antrojo pasaulinio karo pasiekęs Ameri-
kos krantus su dvidešimt dolerių kišenėje, didžiuotųsi tokiu spren-
dimu? O gal jis, buvęs karo belaisvis, manytų, kad jo sūnus tuščiai 
atsisako galimybės prasigyventi Amerikoje?

Tą akimirką atsakymų į šiuos klausimus neturėjau, bet pada-
riau dvi išvadas. Pirma, jeigu vos išgali mokėti keturis šimtus do-
lerių per mėnesį už būsto nuomą, geriau pirkti du kostiumus už 
vieno kainą, pageidautina, su nuolaida. Antra, siekti savo svajonės 
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bus labai labai sunku, net sunkiau, negu sudaužyti ledą, į kurį ką 
tik trenkiausi galva. Su šia mintimi atsistojau, susirinkau pasklidu-
sius popierius, jau prišalusius prie apledėjusio šaligatvio, nusivaliau 
nuo kostiumo sniegą ir tęsiau kelionę į darbą. Nebuvau pasiruošęs 
Viskonsino žiemai, tačiau buvau pasiryžęs nugalėti bet kokius sun-
kumus, nes galų gale ne tu pasirenki svajonę, o ji pasirenka tave.

Prabėgo dvidešimt penkeri metai, ir vėl klausiau savęs: Kodėl 
aš esu čia? 2014 metų gegužės mėnesį mane pakvietė sakyti kalbą 
išskirtiniame verslininkų ir įmonių vadovų aukščiausio lygio susi-
tikime, kurį surengė Khosla Ventures rizikos kapitalo investicinis 
fondas. Jis vyko prabangiame viešbutyje Aukso Vartų tilto papė-
dėje Marinos apygardoje, šiaurės Kalifornijoje. Mane asmeniškai 
pakvietė renginio šeimininkas, milijardierius rizikos kapitalo in-
vestuotojas Vinodas Khosla, nors iš pradžių niekaip negalėjau su-
prasti kodėl. Kiti pranešėjai buvo Billas Gatesas, Google įkūrėjai 
Sergey Brinas ir Larry Page’as, Salesforce vadovas Marcas Benioffas, 
buvusi valstybės sekretorė Condoleezza Rice ir buvęs Didžiosios 
Britanijos ministras pirmininkas Tony Blairas. Pirmąjį konferen-
cijos vakarą, elegantiškos vakarienės metu, jaučiausi vieninteliu 
žmogumi, kurį reikia pristatyti kitiems, todėl ėmiau abejoti savo 
vaidmeniu šiame renginyje: Nesu milijardierius. Nesukūriau rau-
pus išnaikinusių vaistų. Nevaldau valstybės. Kodėl aš esu čia?

Bet vos pradėjęs kalbėti Khosla mane nuramino. Jis kreipėsi į 
verslininkus: „Jūs visi esate puikūs, todėl ir investuoju į jūsų vei-
klas, tačiau daugelis negalėtumėte papasakoti emocingos istori-
jos, tad pakviečiau Carmine’ą Gallo, kad rėžtų jums kalbą.“

Apsižvalgiau aplink ir pagalvojau, kad kiekvienas čia esantis 
žmogus savaime yra tikras istorijų pasakotojas. Tiesą sakant, jau 
buvau rašęs apie garsesniuosius iš jų ir efektyvius jų bendravimo 
būdus. Be to, konferencijoje dalyvaujantys įspūdingų rezultatų pa-
siekę jauni verslininkai taip pat gebėjo pasakoti. Vieniems sekėsi 
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geriau, kitiems blogiau, bet visi turėjo to išmokti, jeigu tikėjo, kad 
savo idėjomis pakeis pasaulį. Atvirai šnekant, iš minios išsiskirian-
tys žmonės visada intuityviai žino tai, ką neuromokslininkai ir 
tyrėjai tik dabar pradeda suprasti: vienas emocingas ir gyvas pa-
sakojimas klientą įtikina daug geriau negu duomenys, sugrūsti į 
aštuoniasdešimt penkias PowerPoint skaidres. Gali sugalvoti nuos-
tabiausią idėją, bet jei nesugebi tuo įtikinti kitų, ji neturi prasmės.

Dar labiau nustebau, kai bendraudamas su renginio dalyviais 
pamačiau, jog didžiausios sėkmės pasiekę verslininkai ir minties 
lyderiai  – žmonės, kurie daugeliu atvejų jau buvo bendravimo 
meistrai ir atrodė gimę pasakoti istorijas, – trokšta kuo daugiau 
sužinoti apie šią paprasčiausią – ir reikalingiausią – savęs, savo 
idėjų ir verslo pristatymo dalį. Jie suvokė, kad seksis dar geriau, 
jeigu nors šiek tiek patobulins pasakojimo įgūdžius.

Dar prieš Khoslos renginį buvau pradėjęs mąstyti apie bū-
simos knygos temą. Tuo metu užsidirbdavau pinigų sakydamas 
kalbas ir kartu reklamuodamas savo knygą Talk Like TED („Kal-
bėk kaip TED oratoriai“), kurioje atskleidžiau garsiausių pasaulio 
mąstytojų ir verslininkų, sužavėjusių TED konferencijų klausyto-
jus, prezentacijų paslaptis. Keliaudamas po šalį ir pasakodamas 
apie savo knygą, vis įsitikindavau, kad nesvarbu, kam ar kur bū-
čiau kalbėjęs, vienas jos skyrius kėlė ypatingą susidomėjimą – kaip 
geriausi TED pranešėjai įvaldo istorijos pasakojimo meną ir kaip 
puikus pasakojimas tampa puikaus bendravimo pagrindu. Bend-
raudamas su savo klausytojais kaip niekada anksčiau suvokiau, 
jog istorijos pasakojimas yra ne tik tobulos TED kalbos, bet ir 
daug didesnio tikslo – asmeninio potencialo realizavimo – esmė. 

Visa tai mačiau ne tik pristatydamas knygą, – istorijų pasako-
jimo tema iškildavo įvairiausiomis aplinkybėmis. Kai dariau in-
terviu su garsiu rizikos kapitalo investuotoju Benu Horowitzu, jis 
prasitarė, jog verslininkai „labiausiai nuvertina gebėjimą pasakoti 
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istorijas“. Richardas Bransonas savo tinklaraštyje aptarė, kaip isto-
rijų pasakojimą panaudoti siekiant pokyčių. Kartą lėktuve sėdėjau 
šalia Salesforce bendrovės pardavimų vadovo, ir jis pasakė: „Mes iš-
mokome kurti filmukus su klientų atsiliepimais, bet mums sunkiai 
sekasi remtis jų gerais žodžiais pasakojant istorijas.“

Kito skrydžio, tąkart į Paryžių, metu susipažinau su tarptau-
tinės technologijų milžinės SAP vadybininku ir jis prisipažino 
štai ką: „Mano kompanija ką tik priėmė į darbą naują rinkodaros 
vadovę. Jos pareigos vadinasi vyriausioji istorijų pasakotoja. Nors 
makrolygmeniu mūsų bendrovė savo istoriją pasakoja paprastai, 
man labai sunku tai padaryti PowerPoint pranešime. Gavome nu-
rodymus, kad jokia prezentacija negali trukti ilgiau negu TED 
kalbai įprastos aštuoniolika minučių.“

Būtinybė kalbėti trumpai ir įtikinamai papasakoti istoriją 
daugeliui atrodo rimtas iššūkis. Vienos kelionės metu susipaži-
nau su tarptautinės energetikos įmonės aukščiausiais vadovais, 
ir jie išklojo man naująjį generalinio direktoriaus priesaką: vi-
suose verslo pristatymuose galima rodyti ne daugiau kaip dešimt 
skaidrių.

„Bet kaip mums papasakoti savo istoriją tik su dešimčia 
skaidrių?“ – klausė jie.

Toje pačioje kelionėje išgirdau verslininko, kitą savaitę turė-
jusio susitikti su Vietnamo ministru pirmininku, klausimą: „Kaip 
man per dvidešimt minučių jam papasakoti, kas mes esame, ko-
dėl darome tai, ką darome, ir kodėl jo šalis turėtų bendradarbiauti 
su mumis, o ne su mūsų konkurentais?“

Esu sutikęs aukšto rango lyderių, vadovaujančių didžiau-
sioms pasaulio bendrovėms, ir jaunų verslininkų, ruošiančių 
svarbiausią gyvenime kalbą ABC televizijos kanalo realybės šou 
Shark Tank („Rykliai“) serijai. Jie visi klausė to paties: „Kaip man 
papasakoti idėjos slepiamą istoriją?“
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Visi mes  – istorijų pasakotojai. Taip savęs nevadiname, bet 
būtent tai darome kiekvieną dieną. Nors istorijomis dalijamės jau 
tūkstančius metų, įgūdžiai, kurių reikėjo sėkmei pasiekti pramo-
nės amžiuje, labai skiriasi nuo tų, kurių reikia šiandien. Gebėjimas 
pateikti idėjas pasakojimo forma svarbesnis nei bet kada anksčiau. 
Idėjos yra XXI amžiaus valiuta. Informacijos amžiuje ir žinių eko-
nomikoje esi vertas tiek, kiek vertos tavo idėjos. Pasakojimas yra 
priemonė, kuria perduodame savo idėjas vieni kitiems. Mokėjimas 
perteikti idėjas emocingai, aktualiai ir tinkamame kontekste yra 
būtent tas įgūdis, kuris didins jūsų vertę ateinantį dešimtmetį. 

Istorijos pasakojimas yra procesas, kurio metu idėja patei-
kiama pasakojimo forma, kad informuotų, apšviestų ir įkvėptų. 
Knyga „Pasakojimo meistrystė“ yra apie tai, kaip pasinaudoti is-
torijomis, kad kiltume karjeros laiptais, kurtume verslą, parduo-
tume idėją ir perkeltume savo svajones iš vaizduotės į tikrovę.

Kai pristatome gaminį ar paslaugą naujam klientui, iš tikrųjų 
pasakojame istoriją. Kai duodame nurodymus komandai ar dės-
tome temą klasėje, mes pasakojame istoriją. Kai renkamės Power-
Point skaidres artėjančiam susitikimui, mes pasakojame istoriją. 
Kai sėdime darbo pokalbyje ir mus samdantis asmuo paklausia 
apie ankstesnę patirtį, mes pasakojame istoriją. Kai rašome elek-
troninį laišką, tinklaraščio tekstą ar Facebook žinutę, kai įraši-
nėjame filmuką savo įmonės YouTube kanalui, mes pasakojame 
istoriją. Tačiau istorija, gera istorija ir pokyčius skatinanti istorija, 
kuri kelia pasitikėjimą, didina pardavimus ir įkvepia žmones sva-
joti dideles svajones, labai skiriasi.

Šios knygos puslapiuose pristatysiu jums kai kuriuos geriausius 
mūsų laikų pasakotojus: Richardą Bransoną, Howardą Schultzą, 
Sheryl Sandberg, Joelą Osteeną, Herbą Kelleherį, Gary Vayner-
chuką, Marką Burnettą, Oprah Winfrey, Eloną Muską, Steve’ą 
Wynną, Tony Robbinsą, Steve’ą Jobsą ir kitus, kurie galbūt žinomi 
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mažiau, bet tapo savo sričių lyderiais dėl gebėjimo pasakoti poky-
čius lemiančias istorijas. Daugelis šioje knygoje minimų žmonių 
yra sakę TED kalbas, žaibo greičiu išpopuliarėjusias internete, – 
bet ne dėl kalboje pateiktų duomenų, o dėl papasakotų istorijų. 
Idėjos, kurios pavergia, būna įpintos į istoriją.

Aš asmeniškai kalbinau daugelį knygoje minimų pasakotojų. 
Jie visi įvaldę retorikos meną ir mokslą, kad įkvėptų, motyvuotų 
ir galiausiai įtikintų kitus imtis pageidaujamų veiksmų. Bet jie 
visi turi dar vieną bendrą bruožą – tai žmonės, išgyvenę sunkius 
išmėginimus ir trokštantys dalytis tuo, ko išmoko.

Vienas iš svarbiausių šios knygos atradimų yra tas, kad dau-
geliui puikiausių pasakotojų teko grumtis su dideliais sunkumais, 
bet savo nelaimes jie pavertė pergalėmis. Jų nesėkmės daro juos 
dar įdomesnius, nes, kaip sužinosite, mes iš prigimties dieviname 
istorijas apie išsikapstymą iš skurdo ir praturtėjimą.

Kova su sunkumais yra gyvenimo dalis, todėl beveik neįma-
noma atsispirti istorijoms apie nelaimes. Perlai, deimantai ir 
medalius laimintis vynas simbolizuoja gyvenimo pergalę prieš 
sunkumus. Perlai susiformuoja austrei ginantis nuo erzinančių 
smiltelių. Deimantai atsiranda milžiniško slėgio ir didžiulio karš-
čio sąlygomis Žemės mantijoje. O geriausios vynuogės užauga 
stačiose kalnų pašlaitėse ar uolėtame dirvožemyje, kuris spau-
džia augalo šaknis, ir vynmedžiai išaugina skaniausias ir aroma-
tingiausias uogas, apie kurias sakoma, kad jos turi daugiausia 
„charakterio“. Mums ypač patinka istorijos, kurių pabaigoje iš-
girstame apie sužadėtuvių žiedą su deimantu, malonų kovos re-
zultatą. Įkvepiantys lyderiai dažnai pasakoja apie sunkumus, kad 
sukurtų ryšį su klausytojais. Dalykitės savo istorija, nes būtent iš 
jos gimsta legendos ir palikimas ateinančioms kartoms.

Istorijų pasakojimas nėra tai, ką darome. Istorijų pasakojimas 
yra tai, kas esame.
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Richardas Bransonas, dopaminas ir  
Kalahario dykumos bušmėnai

Istorijų pasakojimo menas padeda siekti pokyčių.

RICHARD BRANSON

Mažyčiame Didžiosios Britanijos Mergelių salų žemės lopi-
nėlyje ambicingų verslininkų grupė dalijasi teritorija su 

jos nuolatiniais gyventojais: flamingais, raudonpėdžiu vėžliu ir 
trisdešimt penkiais Madagaskaro lemūrais. „Pasaulyje likę tik 
du šimtai lemūrų, – aiškina seras Richardas Bransonas, vienam 
lemūrui bandant peršokti iš vieno medžio į kitą, ir pajuokauja: – 
Jeigu šitam nepavyks, jų liks tik šimtas devyniasdešimt devyni.“

Nors retos gyvūnų rūšys yra dovana, kurią reikia saugoti, čia 
susirinkę verslininkai tikisi dovanos iš Bransono, salos savininko. 
Virgin Group įkūrėjui priklauso visi trisdešimt hektarų šio vešliai 
žaliuojančio atogrąžų rojaus, vadinamo Nekerio sala. Tai jo namai 
ir jo slėptuvė. O šiandien – ir vieta, kur vyksta „Ekstremalus tech-
nologijų iššūkis“ (Extreme Tech Challenge), vienas iš neįprasčiausių 
kalbos sakymo konkursų pasaulyje. Finalininkai – kai kuriuos iš jų 
pats mokiau efektyviau pasakoti pristatomo gaminio istoriją – čia 
susirinko, kad parduotų Richardui Bransonui savo idėjas.

Billas Tai, rizikos kapitalo investuotojas ir konkurso rėmėjas, 
investuoja į verslus nuo 1991 metų. Jis stebėjo kelias technologijų 
bangas Silicio slėnyje ir neabejoja, kad dabar, labiau nei kada nors 
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anksčiau, gebėjimas paprastai ir aiškiai perteikti idėjas bei pasakoti 
įtaigias istorijas yra gyvybiškai svarbus, jei nori išsiskirti iš minios 
idėjų rinkoje. Dabar technologijų specialistai ir mokslininkai kalba 
ne vien kolegoms. Jeigu jie nesugebės paaiškinti savo siūlymo nau-
dos vartotojams, idėja nieko nesudomins. Jie privalo išversti bitų 
ir baitų kalbą į istoriją, suprantamą kiekvienam. Billo Tai mintys 
visiškai sutampa su Richardo Bransono nuomone, nes ir jis tvirtai 
įsitikinęs pasakojimo meno galia skatinti pokyčius. 

„Istorijos pasakojimas  – vienas geriausių žmonijos sukurtų 
būdų pristatyti naujas idėjas ir sužinoti vieniems apie kitus vi-
same pasaulyje“1, – sako Bransonas. Verslininkas intuityviai žino 
tai, ką patvirtina laboratoriniai neuromokslininkų tyrimai,  – 
mūsų smegenys sukurtos istorijoms.

Kad suprastume, kodėl, Bransono nuomone, istorijų pasako-
jimas teigiamai paveiks ateitį, turime pažvelgti į praeitį. Prieš mi-
lijoną metų žmonės išmoko suvaldyti galingą stichiją, gyvybiškai 
svarbią mūsų rūšies išlikimui. Ji padės suprasti, kodėl vieniems 
kalbėtojams nepavyksta, o kiti sėkmingai išgarsina naują prekės 
ženklą. Ji paaiškins, kodėl vienos idėjos žlunga, o kitos duoda 
postūmį pasauliniams judėjimams. Ji paaiškins, kodėl daugybė 
lyderių nesugeba uždegti savo komandų, o kiti įtikina žmones 
nuversti kalnus. Ta stichija yra ugnis.

Ugnies šviesa ir Kalahario bušmėnai

Antropologai teigia, kad nuo ugnies žiežirbos prasidėjo žmogaus 
evoliucija. Toks teiginys prasmingas, nes įvaldę ugnį mūsų pro-
tėviai galėjo gaminti maistą, o tai ilgainiui reikšmingai padidino 
žmogaus smegenų tūrį. Be to, ugnis atbaidė plėšrūnus nakties 
metu, o tai svarbu, jei nori išgyventi iki ryto ir išvysti kylančią 
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saulę. Tačiau iki šiol mažai mokslininkų tyrinėjo subtiliausią 
ugnies poveikį – pasakojant istorijas užgimusią vaizduotę.

Ugnies šviesa pailgino dieną ir suteikė žmonėms daugiau 
laiko kitiems tikslams, ne vien medžioti ir rinkti gamtos gėry-
bes. Susėdę aplink laužą žmonės dalijosi asmenine patirtimi ir 
taip mokėsi išvengti pavojų, sėkmingiau medžioti komandoje, 
stiprinti kultūrines tradicijas. Socialinių antropologų nuomone, 
istorijų pasakojimas sudarė apie aštuoniasdešimt procentų mūsų 
protėvių pokalbių prie laužo. 

Namibijoje esančioje Kalahario dykumoje klajoklių bušmėnų 
gentys vis dar leidžia dienas ieškodamos maisto, pavyzdžiui, renka 
melionus, riešutus, sėklas ar medžioja antilopes. Dieną bušmėnai – 
medžiotojai ir rinkėjai, o naktį – istorijų pasakotojai. Kai Kalaha-
ryje nusileidžia saulė, bušmėnai kuria laužus ir pasakoja istorijas 
lygiai taip pat, kaip darė jų proseneliai prieš tūkstančius metų. Die-
nos metu bušmėnų pokalbiai sukasi apie išgyvenimą – medžioklės 
strategijas, išteklių valdymą, ginčų sprendimą ir taip toliau. Tik 
šeši procentai jų kalbų yra pasakojimai.2 Tačiau vakare istorija pa-
sikeičia tiesiogine šio žodžio prasme. Ugnies žarijų šviesa pratęsia 
dieną, ir aplink stovyklos laužą susirinkusių bušmėnų pokalbiuose 
aštuoniasdešimt vieną procentą sudaro istorijos. Istorijas pasakoja 
ir vyrai, ir moterys – daugiausia apie pažįstamus žmones, juokin-
gus nutikimus ar jaudinančius nuotykius. Pasakojamos istorijos 
skatina vaizduotę, kuria ryšį tarp nepažįstamų žmonių ir grupių, 
perduoda bušmėnų išgyvenimui būtiną informaciją.

Ne visi pasakotojai turi oratorinių gebėjimų net ir gentinėse 
bendruomenėse. Geriausi pasakotojai bušmėnai, kaip ir TED kon-
ferencijų pranešėjai ar verslo lyderiai, priverčia klausytojus raitytis 
iš juoko, sustingti iš įtampos ar paskatina leistis ieškoti nuotykių. 
Stovyklų vadai dažnai būna geri pasakotojai. O geriausi iš geriau-
sių – tie, kuriais publika žavisi labiausiai, – pasitelkia „multimoda-
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linį bendravimą“, tai yra gestikuliuoja, mėgdžioja, skleidžia įvai-
rius garsus ir dainuoja. Kalahario dykumos oratoriai suprato, kad 
turi informuoti, perteikti patirtį, įkvėpti ir linksminti. Jeigu žmo-
nėms neįdomu, jie liaujasi klausę ir ima snūduriuoti, panašiai kaip 
per milijonus kasdien skaitomų verslo pranešimų. Vykstant evo-
liucijai žmonės išmoko suvokti istorijas kaip vertingą pramogą, 
nes jeigu nekreips į jas dėmesio, taps liūto pusryčiais.

„Prie laužo pasakojamos istorijos klausytojams kėlė tas pa-
čias emocijas, žadino tarpusavio supratimą, pasitikėjimą, atjautą 
ir simpatiją, mokė vertinti tokias savybes kaip humoras, panaši 
galvosena, novatoriškumas3, – teigia Jutos universiteto antropolo-
gijos profesorė Polly Wiessner. – Klausydami istorijų ir kalbėda-
miesi žmonės išgirsdavo apie kitų patirtį ir kaupė žinias apie gali-
mybes, jau išbandytas kitų. Vakariniai pokalbiai prie laužo atliko 
nepaprastai svarbų vaidmenį suvokiant pasaulį.“ Wiessner tris 
mėnesius gyveno su Kalahario klajokliais šiaurės vakarų Botsva-
noje, įrašinėjo jų pasakojimus ir tvirtina, kad ugnies nušviesta 
aplinka traukia mus iki šių dienų.

O publikos potraukis klausytis istorijų kai kuriems žmonėms 
padeda įspūdingai praturtėti. Prieš daugiau kaip du tūkstančius 
penkis šimtus metų vienas oratorius, vardu Gorgijas, suprato, 
kad puikūs kalbėtojai gali įkvėpti klausytojus. Jis keliavo po se-
novės Graikiją ir mokė retorikos skelbdamas, kad pasakojant 
emocingas istorijas galima „numaldyti baimę, naikinti sielvartą, 
kurti džiaugsmą ir skatinti pamaldumą“. Gorgijas padėjo žmo-
nėms svariau argumentuoti, todėl įgijo gausų būrį gerbėjų. Jis 
tapo vienu turtingiausių Graikijos piliečių, nes mokėjo pasakoti 
istorijas. Puikios istorijos ir toliau krauna turtus, ypač verslinin-
kams, parduodantiems idėjas.
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Pasikeitusios istorijų pasakotojo priemonės

Bet grįžkime į Nekerio salą, kur Richardas Bransonas šypsoda-
masis klauso verslininkų, pasakojančių istorijas ir verčiančių jį 
juoktis, mąstyti ir galiausiai investuoti į pristatomą idėją. Jų pa-
sakojimai padeda Bransonui naujai pažvelgti į pasaulį ir uždega 
vaizduotę; jis įsitikina, kad gali ne tik sulaukti pasaulį keičiančių 
inovacijų, bet ir pats dalyvauti jų plėtroje. Bransonui taip patinka 
aplink laužą pasakojamos istorijos, kad jis net užsakė vietiniam 
menininkui nukaldinti metalinį rutulį, kuriame įkuriamas di-
džiulis ugnies kamuolys.

Pokalbiai prie laužo prasidėjo galbūt prieš 400 000 metų, bet 
mūsų smegenys trokšta istorijų ir šiandien. Žinoma, sąlygos pa-
sikeitė. Užuot medžioję maistui, Richardui Bransonui pasako-
jantys verslininkai ieško pinigų. Pasikeitė ir priemonės. Piešinius 
ant olos sienų pakeitė PowerPoint pateiktys. Tačiau vienas daly-
kas liko toks pats, ir tai yra mūsų troškimas – potraukis – girdėti 
įspūdingas istorijas. Įvaldžiusieji pasakojimo meną daro nepa-
prastai didelę įtaką kitiems. Anot Prinstono universiteto neuro-
mokslininko Uri Hassono, žmogus, mokantis įdomiai pasakoti, 
iš tikrųjų gali pasėti idėjas, mintis ir emocijas klausytojo galvoje. 
Istorijų pasakojimo menas yra galingiausias ginklas idėjų kare.

Renginio Nekerio saloje metu visi verslininkai gauna po de-
šimt minučių, per kurias turi išdėstyti savo idėjos ar gaminio vi-
ziją, užkariauti Bransono dėmesį, įtikinti, kad pristatoma idėja 
teigiamai paveiks pasaulį, ir paskatinti jį investuoti didelę sumą. 
Daugelis žmonių klaidingai nusprendžia, kad per tas dešimt mi-
nučių, skirtų idėjai parduoti, investuotojai nori išgirsti viską apie 
finansus, skaičius ir duomenis. Jie teisūs tik iš dalies. Žmonės pa-
miršta svarbiausią neuromokslo atradimą – kad emocijos nugali 
logiką. Neįmanoma pasiekti žmogaus minčių, pirmiausia nepa-
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siekus jo širdies, o kelias į širdį eina per smegenis, ir jo pradžia – 
smegenų dalyje, vadinamoje migdolu.

Migdolas – geriausias istorijų pasakotojo draugas

Daugelį metų medikai ir tyrėjai tikėjo, kad žmonės gali tapti pri-
klausomi tik nuo narkotikų ir alkoholio. Vėliau atsirado neuro-
vizualinės technologijos, padedančios tyrėjams stebėti kraujo 
srautą smegenyse, ir paaiškėjo, kad žmonėms išsivysto priklau-
somybės nuo, pavyzdžiui, sekso, lošimo, maisto ar apsipirkinė-
jimo. Tam tikra veikla smegenis veikia lygiai taip pat kaip stiprūs 
narkotikai. Narkotikai, pavyzdžiui, heroinas, sukelia ypač stiprų 
dopamino antplūdį – tokį galingą, kad pabandęs vienintelį kartą 
gali likti priklausomas visą gyvenimą. Mokslininkai atranda, kad 
smegenų centrai, kurie atsakingi už malonumą, taip pat regu-
liuoja mūsų įtikinimo būdus, motyvaciją ir atmintį. Šie atradimai 
turi milžinišką reikšmę siekiant sėkmės.

Pavyzdžiui, mokslininkai jau žino, kad mintis gali sukelti  
„somatinę būseną“, vadinasi, mintis paveikia tas pačias smegenų 
sritis, kurios būtų aktyvuotos, jeigu įsivaizduojamą įvykį patir-
tume realybėje. Tarkime, loterijoje laimite 20 milijonų dolerių. 
Jaustumėte euforiją, nes smegenų migdolas  – migdolo formos 
liauka, esanti smegenų kaktinėje skiltyje,  – pagamina didžiulį 
kiekį neurotransmiterio dopamino, malonumo hormono. O da-
bar užsimerkite ir įsivaizduokite, kad laimite loterijoje. Įsivaiz-
duokite vaizdus, garsus ir jausmus šio įvykio metu. Kas yra drauge 
su jumis, kai išgirstate naujieną? Kaip keičiasi jų veido išraiška? Ką 
dabar galėsite nuveikti, turėdamas šitiek pinigų? Turbūt net pats 
nepastebėsite, kaip jūsų lūpose atsiras šypsenėlė. Jūs ką tik gavote 
nedidelę dopamino dozę ir ji pakėlė jums nuotaiką, nes aktyvuo-
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jamos tos pačios smegenų sritys, kurios taptų aktyvios iš tikrųjų 
laimėjus loterijoje. Štai koks galingas yra migdolas. Kai girdime 
puikią istoriją, organizmą užplūsta tokie hormonai kaip kortizo-
lis, oksitocinas ir dopaminas.

Neuromokslas per pastarąjį dešimtmetį apie istorijų pasako-
jimą leido sužinoti daugiau nei tada, kai pradėjome piešti pie-
šinius ant olų sienų. Dabar žinome, kurie smegenų gaminami 
cheminiai junginiai verčia mus atkreipti dėmesį į kalbėtoją (kor-
tizolis), o dėl kurių pajuntame empatiją kitam žmogui (oksito-
cinas). Taip pat žinome, kas sukelia šių neurocheminių junginių 
gamybą. Žinome, kokios istorijos ir kodėl daro poveikį klausyto-
jams, ir galime tai įrodyti moksliškai. 

Priklausomybė nuo istorijų nėra blogas dalykas. Jeigu įkve-
piančių pasakotojų nebūtų, pasaulis taptų visai kitoks ir tikrai ne 
geresnis. Pavyzdžiui, 1940 metais Didžiosios Britanijos ministras 
pirmininkas Winstonas Churchillis pasakė šešias kalbas ir visiškai 
pakeitė visuomenės nuomonę apie Antrąjį pasaulinį karą. Su situa-
cija susitaikiusi tauta buvo pasiruošusi tenkinti nacistinės Vokieti-
jos reikalavimus, bet, išklausiusi įspūdingus Churchillio argumen-
tus, vos per keturiolika dienų nusprendė iškelti kardą ir kautis iki 
galo. Nors Vokietija jau buvo užkariavusi dideles Vakarų Europos 
teritorijas, Churchillis meistriškai tapė Didžiosios Britanijos, sėk-
mingai nugalinčios Hitlerio kariuomenę, paveikslą. „Koks mūsų 
tikslas? – retoriškai klausė Churchillis. – Pergalė. Pergalė bet kokia 
kaina, pergalė nepaisant siaubingos baimės, pergalė, kad ir koks 
ilgas ir sunkus būtų kelias, nes be pergalės nebus gyvenimo.“ 

Sugebėjimu pasakoti Churchillis iš esmės pakeitė ištisos civili-
zacijos likimą. Įdomu, kad iš prigimties jis nebuvo geras oratorius. 
Kaip ir su bet kuriuo menu, teko padirbėti, kad jį įvaldytų. Politi-
nės karjeros pradžioje Churchillis bijojo kalbėti viešai. To bijojo ir 
Richardas Bransonas, ir garsusis pastorius Joelas Osteenas. Mili-
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jardieriai Barbara Corcoran ir Warrenas Buffettas irgi bijojo viešai 
kalbėti. Puikūs oratoriai sudaro įspūdį, kad kalba be pastangų, nes 
įdėjo labai daug pastangų, kad būtų puikūs oratoriai. 

Per visą pasaulio istoriją didžiausi lyderiai buvo puikūs pasa-
kotojai: Jėzus, Johnas F. Kennedy, Martinas Lutheris Kingas jau-
nesnysis, Ronaldas Reaganas, Nelsonas Mandela, Henry Fordas 
ir Steve’as Jobsas. Daugelis įkvepiančių šių dienų verslininkų ir 
lyderių taip pat yra pasakotojai: Richardas Bransonas, Billas Ga-
tesas, Markas Burnettas ir Sheryl Sandberg. Daug pasakotojų, 
minimų šioje knygoje, pakeitė istorijos eigą. Kai kurie iš jų yra 
verslo herojai. Kai kurie įkvėpė visuomeninius judėjimus. Tačiau 
svarbiausia, kad jie kuria svajones. Jie siekia žvaigždžių ir skatina 
mus kurti savo pačių erdvėlaivius ir skrieti į Mėnulį. Šioje kny-
goje kalbu apie vizionierius ir rizikuotojus, kurie įvaldė istorijų 
pasakojimo meną ir įkvepia mus visus gražesniam gyvenimui. 
Kai kurie iš jų mus pralinksmina. Kai kurie verčia susimąstyti. 
Kai kurie skatina keistis. Pasakodami nuostabias – turiningas ir 
metančias iššūkį – istorijas, jie kuria bendroves, stumia pasaulį 
pirmyn ir įtikina mus, kad galime pasiekti neįmanomus dalykus.

Mes visi esame istorijų pasakotojai

Istorijų pasakojimas – esminė bendravimo dalis. Gyvename pa-
saulyje, kuriame kas minutę gauname gausybę pasiūlymų, tad 
būtent istorija dažnai nulemia, su kuo nuspręsime bendradar-
biauti. Visi mes esame istorijų pasakotojai. Mes pasakojame is-
torijas, kad parduotume savo idėjas. Mes pasakojame istorijas, 
kad įtikintume investuotojus paremti mūsų sukurtą gaminį. Mes 
pasakojame istorijas, kad išmokytume studentus. Mes pasako-
jame istorijas, kai norime motyvuoti komandą. Mes pasakojame 
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istorijas, kad įtikintume rėmėjus skirti pinigų. Mes pasakojame 
istorijas, kad padrąsintume savo vaikus siekti sėkmės. Išmokite 
pasakoti istoriją, ir jūsų bei tų, kurie jus išgirs, gyvenimas pasi-
keis iš esmės.

Knygoje „Pasakojimo meistrystė“ pristatau daugiau kaip 
penkiasdešimt pasakotojų, kurie pakeitė pasaulį ar padarė di-
delę įtaką verslui, nes įvaldė istorijų pasakojimo meną. Norėda-
mas įkvėpti jus naujai mąstyti apie savo pačių sakomus tekstus 
ir įtraukti istorijų pasakojimą į kasdienį bendravimą, visus šiuos 
pasakotojus suskirsčiau į penkias grupes:

• Pasakotojai, kurie uždega mūsų vidinę ugnį
• Pasakotojai, kurie lavina ir moko
• Pasakotojai, kurie kalba paprastai
• Pasakotojai, kurie motyvuoja
• Pasakotojai, kurie duoda postūmį visuomeniniams judė-

jimams

Kiekvienas knygos skyrius turi tris dalis. Pirmiausia skaityto-
jas ras paties pasakotojo istoriją. Daugelis aptariamų vyrų ir mo-
terų buvo paprasti žmonės, bet pasinaudojo istorijų pasakojimu 
ir pasiekė nepaprastų rezultatų. Antroje kiekvieno skyriaus dalyje 
smulkiau aptarsime pasakotojo priemones, kodėl jos padeda ir 
kaip galite jomis pasinaudoti. Galiausiai kiekvieno skyriaus pa-
baigoje pateiksiu trumpą išmoktos pamokos santrauką – istorijų 
pasakotojo paslaptį.

Sužinoję šias paslaptis ir kodėl jos veikia, galėsite jomis nau-
dotis beveik visur: kalbėdami viešai, rengdami PowerPoint pra-
nešimus, kurdami tinklaraščius, rašydami elektroninius laiškus, 
dirbdami reklamos ir rinkodaros srityje ar tiesiog dėstydami 
kam nors savo idėją prie kavos puodelio Starbucks kavinėje. Jūs 
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išmoksite struktūrizuotai pateikti mintį, kad informuotumėte, 
sudomintumėte ir įkvėptumėte.

Artimiausią dešimtmetį gebėjimas įtikinamai pasakoti isto-
rijas bus lemiamas – vienintelis svarbiausias – gebėjimas, padė-
siantis jums įgyvendinti svajones. Per ateinančius dešimt metų 
įvyks didžiausias žmonijos civilizacijos šuolis, todėl istorija, kurią 
pasakosite sau ir kitiems, atvers jums naujas galimybes ir, galimas 
daiktas, pakeis pasaulį. Pasidalykite su mumis savo istorija – juk 
jau laikas, tiesa?
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1

KAS VERČIA ŠIRDĮ DAINUOTI?

Žmonės, turintys aistros, gali keisti pasaulį į gera.

STEVE JOBS

Gaivų spalio vakarą virš Hadsono upės leidosi saulė, o pra-
bangaus buto terasoje, nuo kurios matyti Niujorko Centrinis 

parkas, stovėjo du vyrai. Vienas iš jų, dvidešimt šešerių metų 
maištautojas, vilkintis golfą ir mūvintis mėlynus džinsus, nudū-
ręs akis ilgai spoksojo į savo sportinius batus ir netarė nė žodžio. 
Paskui staigiai lyg žaibas pasisuko į šalia esantį vyrą – sėkmingai 
dirbančios įmonės vadovą, kuriam po mėnesio turėjo sueiti ketu-
riasdešimt penkeri, – ir ištarė žodžius, visam laikui pakeisiančius 
abiejų vyrų karjeras ir visą verslo pasaulį.

1983 metų kovo mėnesį San Remo gyvenamojo namo buto 
balkone Steve’as Jobsas pasisuko į Johną Sculley ir metė iššūkį 
užduodamas paprastą, bet pribloškiantį klausimą: „Ar visą likusį 
gyvenimą norite pardavinėti saldintą vandenį, ar norite eiti su 
manimi ir keisti pasaulį?“

Sculley ką tik atmetė Jobso siūlymą vadovauti Apple bend-
rovei ir pasakė, kad nori toliau eiti savo pareigas PepsiCo įmo-
nėje. Tačiau Jobso klausimas privertė jį rimtai susimąstyti. „Aš 
jaudindamasis įkvėpiau, nes supratau, kad visą likusį gyvenimą 
spėliosiu, ką prarandu“, – prisimena Sculley klausimą, kuris jam 
pasirodė lyg „smūgis į paširdžius“.
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Smūgis į paširdžius. Perkūnas iš giedro dangaus. Nušvitimo 
akimirka. Kad ir kaip vadinsite, esminis pokytis gali įvykti per 
sekundę. Bet idėja „užkabins“ tik tuomet, kai ją sugalvojęs asmuo 
įtikins imtis veiksmų. Antraip ji liks tik neuronų žybsnis žmo-
gaus smegenyse. Neįgyvendinta idėja yra didžiausias nuostolis – 
ne todėl, kad mintis prasta, o todėl, kad nesugebėta pateikti jos 
taip, kad sujaudintų žmones.

Ši knyga yra apie idėjas, kuriomis sugebėta užvaldyti mūsų 
vaizduotę ir keisti pasaulį. Ji yra apie tuos, kurie įgyvendina sva-
jones, kuria vizijas ir rizikuoja, kurie įvaldė pasakojimo meną 
tam, kad svajonės taptų realybe. Steve’as Jobsas neabejotinai buvo 
didžiausias mūsų laikų pasakotojas.

Tame balkone 1983 metais Sculley pateko į Steve’o Jobso garsųjį 
„realybės iškraipymo lauką“ – šia fraze apibūdinama Jobso charizma 
ir mokėjimas įtikinti žmones, kad jie gali nuveikti neįmanomus da-
lykus. 2011 metų spalį, išgirdęs apie Jobso mirtį, Sculley pasakė: 
„Steve’as Jobsas aistringai troško įnešti svarbių pokyčių žmonių gy-
venime, kol dar yra šioje planetoje. Jam niekada nerūpėjo pinigai, 
jis nematavo sėkmės pagal tai, kiek ir ko turi... Šis pasaulio lyderis 
mirė, bet jo lyderystės pamokos išmokė mus gyventi.“1

Jobso pamokos tikrai gyvos iki šiol jo buvusių kolegų, pavyz-
džiui, Apple vyriausiojo dizainerio Jony Ive’o, Apple vadovo Timo 
Cooko, Nest Labs įkūrėjo Tony Fadello ar Disney vyriausiojo ani-
matoriaus Johno Lasseterio, darbuose. Jobsas įkvėpė juos bend-
rauti kitaip, kalbėti apie savo idėjas taip, kad sužadintų klausytojų 
vaizduotę. Žinoma, Jobsas iš esmės pakeitė kompiuterių dizainą 
ir kūrimą, bet jis buvo ir įtaigus istorijų pasakotojas. Kiekviena jo 
prezentacija primindavo Brodvėjaus spektaklį su visais klasikiniais 
puikaus pasakojimo elementais: siužetu ir netikėtumais, didvyriais 
ir piktadariais. Beveik visi didieji technologijų srities lyderiai – po 
galais, beveik visi jauni verslininkai – dabar neriasi iš kailio, kad 



33

I s T o R I J Ų  P a s a k o T o J a I ,  k U R I E  U Ž d E G a  M Ū s Ų  V I d I N Ę  U G N Į 

sakytų „tokias kaip Steve’o Jobso“ kalbas. Bet kas gali kopijuoti mi-
nimalistinį svarbiausių Jobso kalbų stilių, tačiau tai mažai padės, 
jeigu nesuvoksime tikrosios Steve’o Jobso talento pasakoti paslap-
ties. To talento nepamatysi pranešimo skaidrėje. Jis slypėjo širdyje.

Istorijų pasakotojo priemonės

2011 metų gegužės mėnesį vizionierius, kurio dėka plačiai išgar-
sėjo frazė „beje, dar vienas dalykas“, paskutinį kartą užlipo į sceną 
pristatyti ilgai slėptos Apple naujienos. Steve’as Jobsas, sulysęs ir 
nusilpęs kovoje su vėžiu, kuris po kelių mėnesių pasiglemš jo gy-
vybę, netikėtai pasirodė viešai ir pristatė naują įrenginį – iPad 2. 
Mažai kas auditorijoje tikėjosi išvysti Jobsą, mat šis jau trečią 
kartą dėl sveikatos buvo išėjęs laikinojo nedarbingumo atostogų. 
Tačiau jis pasirodė ir tarė džiūgaujančiai miniai: „Mes ilgai kū-
rėme šią naujovę, ir aš nenorėjau praleisti progos.“

Savo kalbą Jobsas užbaigė šia fraze:

Tai technologijų sąjunga su laisvaisiais menais ir humanitariniais 

mokslais, kurios rezultatas verčia mūsų širdis dainuoti.

Vienas Steve’o Jobso sakinys atskleidė esmę, kodėl jo kalbos įkve-
pia kitus. Akivaizdu, kad Sculley tai irgi suprato, kai sakė, kad 
Jobso aistra – keisti situaciją. Aistra yra viskas, o Jobsas jos turėjo 
su kaupu.

1976 metais drauge su bičiuliu Steve’u Wozniaku įkūręs Apple, 
Jobsas viešose kalbose susiedavo aistrą, logiką ir emocijas, kad už-
megztų glaudų ir prasmingą ryšį su klausytojais. Apie Jobso gebė-
jimą įkvėpti minią sklinda legendos. Rašydamas knygą The Presen-
tation Secrets of Steve Jobs („Steve’o Jobso prezentacijų paslaptys“) 
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kalbinau Jobso bendradarbius, prezentacijų apipavidalintojus, 
žmones, kurie jį pažinojo geriausiai, ir atradau, kad Jobso poveikio 
klausytojams paslaptis – ne skaidrių dizainas, nors jis buvo puikus. 
Šiais laikais daugelis lyderių bando mėgdžioti Steve’o Jobso prezen-
tacijų stilių (pristatydami svarbiausius gaminius, dabartiniai Apple 
vadovai naudojasi to paties dizaino šablonu). Jobsas uždegdavo 
žmonių vaizduotę, nes beprotiškai, nepaprastai nuoširdžiai tikėjo, 
kad technologijos gali pakeisti pasaulį, ir turėjo drąsos tai pasakyti.

Istorija prasideda nuo aistros. Negali įkvėpti kitų, jei pats 
nejauti įkvėpimo. Bet aistra yra mįslingas dalykas. Daugelis su-
pranta, kas tai, kai mato karštai kalbantį oratorių, tačiau patys 
vargiai sugeba pažadinti aistrą savyje. Steve’as Jobsas tai suvokė 
klausdamas: Kas verčia mano širdį dainuoti? Atsakymas į klau-
simą Kas verčia mano širdį dainuoti? labai skiriasi nuo atsakymo 
į klausimą Ką aš darau? Steve’as Jobsas gamino kompiuterius; jo 
širdį vertė dainuoti įrankių, išlaisvinančių žmonių kūrybiškumą, 
konstravimas.

Klausimas, kas verčia širdį dainuoti, sudaro Apple DNR esmę. 
Įmonės vadovas Timas Cookas kartoja šios frazės versijas svar-
biausiuose pranešimuose ir gaminių pristatymuose. Sykį Coo-
kas paklausė: „Dėl ko plaka mūsų širdys?“ Kitą kartą, 2014 metų 
spalį, pristatydamas naująjį iPad Air, Cookas kalbėjo apie itin 
gerus produkto vartotojų pasitenkinimo rezultatus. „Būtent tai 
verčia mūsų širdis dainuoti“, – pasakė jis.

Steve’as Jobsas neslėpė savo aistros. 1997 metais jis grįžo į 
kompaniją, kurią pats buvo įkūręs ir iš kurios buvo atleistas prieš 
dvylika metų. Jobsas sukvietė darbuotojus į susirinkimą ir pra-
bilo apie aistros vaidmenį gaivinant Apple prekės ženklą:

Rinkodara turi būti orientuota į vertybes. Pasaulis labai sudė-

tingas. Pasaulis labai triukšmingas, ir mums nepavyks priversti 
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žmonių mus įsiminti. Jokiai bendrovei nepavyksta. Todėl mums 

būtina aiškiai suvokti, ką jie turi apie mus žinoti. Mūsų klientai 

turi žinoti, kas yra Apple ir kokios mūsų vertybės. Kad mes ne tik 

gaminame dėžutes, padedančias žmonėms atlikti darbus, nors 

darome tai puikiai... Apple reiškia kur kas daugiau. Apple bend-

rovės pagrindinė vertybė – tikėjimas, kad aistringai dirbantys 

žmonės gali kreipti pasaulį į gerąją pusę.2

2005 metų birželio 12 dieną universiteto diplomų teikimo proga 
Steve’as Jobsas pasakė vieną garsiausių kalbų istorijoje. Ją sudarė 
du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt žodžių, ji truko penkio-
lika minučių. Steve’o Jobso, tikro istorijų pasakotojo, kalbą sudarė 
trys dalys, atskleidžiančios vieną pagrindinę temą: darykite tai, 
ką mėgstate. „Turėkite drąsos klausytis savo širdies ir intuicijos. 
Jos kažkokiu būdu jau žino, kuo jūs iš tikrųjų norite tapti“, – kal-
bėjo Jobsas absolventams.

YouTube kanalu ši kalba išklausyta gerokai daugiau kaip dvi-
dešimt milijonų kartų. Apple darbuotojai tvirtina, kad Steve’o 
Jobso aistra toliau gyvuoja Apple bendrovės DNR  – tiesiogine 
šių žodžių prasme. Naujos Apple operacinės sistemos versijos 
OS X kūrėjai joje paslėpė dovaną, žinodami, kad kas nors ją būti-
nai atras. Mac kompiuterių teksto apdorojimo programoje Pages 
įterptas visas garsiosios Jobso diplomų teikimo kalbos tekstas. 
Aistra užkrečiama. Aistrai neįmanoma atsispirti. Aistra uždega 
ir kursto vidinę ugnį.

Klauskite savęs: „Kas verčia mano širdį dainuoti?“

Aistra yra ne laikinas susidomėjimas ir net ne hobis, o kažkas, 
kas jums turi labai gilią prasmę ir sudaro jūsų tapatybės esmę.  
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Pavyzdžiui, aš žaidžiu golfą  – tai mano hobis. Nors man pa-
tinka – tiesą sakant, labai patinka – šis žaidimas, jis nėra mano 
asmenybės šerdis. Tačiau jis tikrai yra PGA (Profesionalių golfo 
žaidėjų asociacijos) superžvaigždės Rory McIlroy tapatybės pa-
grindas. Paprašytas apibūdinti savo aistrą šiam sportui, McIlroy 
kartą pasakė: „Apie jį galvoju, kai pabundu rytais. Apie jį galvoju 
eidamas miegoti.“ Golfas jam nėra tik laikinas susidomėjimas; tai 
poezija, verčianti jo širdį dainuoti.

Kartą mane pakvietė sakyti pagrindinės kalbos prestižinėje Le-
Web konferencijoje Paryžiuje, kur kelioms dienoms susirenka la-
biausiai savo veiklai atsidavę verslininkai iš viso pasaulio ir dalijasi 
informacija apie technologijas, inovacijas ir verslininkystę. Scenos 
užkulisiuose susipažinau su Ferranu Adrià, virtuvės šefu ir vadovu 
vizionieriumi, įkūrusiu pasaulinio garso restoraną El Bulli. 

– Kas būdinga visiems sėkmingai dirbantiems verslinin-
kams? – paklausiau jo.

– Neįmanoma atsakyti, – tarė jis. – Į sėkmę veda daugybė kelių.
Adrià nusisuko, ir aš nusprendžiau, jog pokalbis baigtas. Ta-

čiau jis atsigręžė ir pridūrė:
– Atsiimu savo žodžius. Yra vienas dalykas, būdingas visiems 

sėkmės sulaukusiems verslininkams, – tai aistra.
– O kaip tą aistrą atpažinti? – pasiteiravau.
– Kad ir taip. Kai matote taurę vyno, ką pagalvojate?
– Kad čia gėrimas, – atsakiau.
– Būtent. Jūs matote gėrimą. Aš matau vynuogyną. Recepto 

sudedamąją dalį. Džiaugsmą. Šeimą. Draugus. Šventę.
Mėgstu vyną, bet Adrià širdį jis verčia dainuoti lyg šventė.
Prieš kelerius metus ėmiau interviu iš Chriso Gardnerio, kurį 

kino filme „Ieškantys laimės“ (The Pursuit of Happyness) suvai-
dino aktorius Willas Smithas. Gardneris smulkiai pasakojo, kaip 
būdamas benamis nakvodavo metro stoties tualete su dvejų metų 
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sūneliu. Rytais apsivilkdavo savo vienintelį kostiumą, palikdavo 
vaiką darželyje ir eidavo į nemokamas paskaitas, kaip tapti biržos 
makleriu. Spėkite, kokia istorijos pabaiga? Gardneris pakilo savo 
darbe iki aukščiausių pareigų ir tapo multimilijonieriumi.

Kai dirbau San Fransiske, dažnai traukiniu pravažiuodavau 
tą stotį, kurioje nakvojo Gardneris su sūnumi. Pažvelgdavau į 
aplinkui mane sėdinčių žmonių veidus. Nedaug kas atrodė lai-
mingi. Jie susiraukę spoksodavo į mobiliuosius arba bereikšmiais 
veidais ilgesingai žvelgdavo pro langą. Žiburėliai jų akyse buvo 
užgesę. Kažkurią gyvenimo akimirką jie pamiršo savo aistrą. Pa-
tyliukais stebėdavausi: Kaip įmanoma, kad benamis, nakvojantis 
metro tualete, turėtų daugiau troškimo gyventi negu tie, kurie turi 
darbą ir metro važiuoja į savo kontoras? Būtent to paklausiau pa-
ties Gardnerio. Jo atsakymas pakeitė mano gyvenimą.

„Sėkmės paslaptis – atrasti veiklą, kurią mėgsti taip, kad ne-
gali sulaukti, kol patekės saulė ir vėl galėsi jos imtis iš naujo“3, – 
pasakė Gardneris.

Gardneris pakilo iš skurdo gelmių būtent todėl, kad pakluso 
aistrai, vertusiai jo širdį dainuoti.

Jei dar tik ieškote savo aistros, verčiau užduokite sau geresnį 
klausimą. Neklauskite: Ką noriu daryti? Klauskite: Kas verčia 
mano širdį dainuoti? Atsakymai į šiuos klausimus labai skiriasi.

Prieš pradedant mokytis istorijų pasakojimo meno ir įvaldant 
savitas technikas, padėsiančias sužavėti pasaulį idėjomis, reikia 
tiksliai išsiaiškinti, ką žmonės turi apie jus žinoti. Pradėkite nuo 
teisingų klausimų sau. Pavyzdžiui, kartą dirbau su vieno medicinos 
srities startuolio komanda, remiama kelių didžiausių Silicio slėnio 
rizikos kapitalo fondų. Startuolio žmonės sukūrė kraujo testą, pa-
dedantį nustatyti vėžį. Įmonės vadovui vieną po kito uždaviau ke-
turis klausimus, kurių tikslas buvo išgauti emocingus atsakymus, 
padėsiančius sukurti žinutę, kurią kompanija skelbtų pasakodama 
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savo istoriją tikslinėms auditorijoms (investuotojams, medikams 
ir žiniasklaidai). Atkreipkite dėmesį, kaip kiekvienas klausimas 
tampa vis emocingesnis ir kaip labai skiriasi atsakymai.

1. Kodėl įkūrėte įmonę? Kad padėčiau pacientams.
2. Kuo užsiima jūsų įmonė? Mes sukūrėme įrankį, kuris pa-

deda kovoti su vėžiu atliekant paprastą kraujo testą.
3. Kas jus ypač „veža“? Rūpinimasis ligoniais. Kiekvieną sa-

vaitę turime pacientų, kuriems testas padeda nustatyti rei-
kalingą gydymo būdą, galintį išgelbėti jų gyvybę.

4. Kas verčia jūsų širdį dainuoti? Vienas onkologas papasakojo 
mums apie ligonę, kuriai diagnozavo kasos vėžį. Jis buvo iš-
plitęs po visą organizmą. Pacientei sakė, kad gyventi jai likę 
du mėnesiai. Nebuvo jokios vilties. Tas onkologas žinojo apie 
mūsų testą ir nusprendė pamėginti. Testo rezultatai parodė, 
kad ligonės vėžys turi tam tikrų mutacijų. Tos mutacijos 
buvo nebūdingos kasos vėžiui. Paaiškėjo, kad iš tikrųjų pa-
cientė serga kiaušidžių vėžiu. Onkologas pakeitė gydymą. Po 
dvylikos savaičių jos organizme neliko jokio medicinos tech-
nologijomis nustatomo vėžio. Tokios istorijos man neleidžia 
užmigti kiauras naktis ir verčia dirbti iki ryto.

Pasvarstykime, kas nutiko per šį pokalbį. Atsakyme į ketvir-
tąjį klausimą – kas verčia jūsų širdį dainuoti – atsirado istorija. 
Nuogi faktai neįkvepia. Istorijos emocija suteikia faktams sielą. 
Faktus demonstruojančios PowerPoint skaidrės nepavergia nei 
širdies, nei proto; tai padaro istorijos. Geros skaidrės papildo is-
toriją, tačiau istorija yra svarbiau.

Disney kompanijos animacijos vadovas Johnas Lasseteris, 
kuris yra, jo žodžiais tariant, už savo karjerą dėkingas Steve’ui 
Jobsui, kartą pasakojo, kad kuriant istoriją siužetas gali iš esmės 
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pasikeisti, veikėjai ar dekoracijos gali atsirasti ir išnykti. Tačiau 
jokiu būdu negalima keisti istorijos emocinės šerdies, nes ji yra 
visko pamatas.

Garsus rizikos kapitalo investuotojas sykį man prisipažino, kad 
verslininko, pristatančio kompaniją ar idėją, kalbos klausosi taip, 
tarsi klausytų dainos. Jis klausia savęs: Ar jos posmai ras atgarsį 
klientų širdyse? Ar jos emociniai kabliukai paskatins žmones leistis 
į kelionę drauge su herojumi? Šis investuotojas kalboje ieško emo-
cinio ryšio. Jis bando išgirsti pulsą, gyvybę, aistrą. Taigi, mokantis 
pasakoti įkvepiančią istoriją, pirmasis žingsnis yra atrasti savo poe-
zijos posmus, tą garso takelį, kuris verčia jūsų širdį dainuoti.

Istorijų pasakotojo paslaptis

Įkvepiantys pasakotojai yra patys kupini įkvėpimo. Jie labai aiš-
kiai suvokia, kas juos motyvuoja, kokia aistra juos varo pirmyn, 
ir entuziastingai dalijasi šia aistra su klausytojais. Klauskite savęs: 
Kas verčia mano širdį dainuoti? Jūsų atsakymas paklos pamatus 
nuostabioms istorijoms.
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Istorijų pasakojimas nėra tai, ką darome.  
Istorijų pasakojimas yra tai, kas esame.

CARMINE GALLO (Karmainas Galo) – buvęs CNN ir 
CBS korespondentas, komunikacijos mokytojas ir 
patarėjas, dirbęs su „Intel“, „Hewlett-Packard“, „Co-
ca-Cola“, „Pfizer“ ir kitų žymių pasaulio kompanijų 
vadovais. Jis – devynių bestseleriais tapusių knygų 
autorius ir komunikacijos guru daugybei žmonių. 
„Storytelling. Pasakojimo meistrystė“ – „Washington 

Post“ bestseleris, skirtas norintiems pavergti ir sužavėti auditoriją. Nes 
nieko nėra galingesnio už talentingai papasakotą gerą istoriją.

Nesvarbu, ar jums reikia ką nors parduoti, lavinti, ieškote lėšų savo 
projektui įgyvendinti ar tiesiog norite pralinksminti ir sudominti žmo-
nes, – istorija yra pati galingiausia jūsų priemonė. Gerai papasakota 
istorija – kaip smūgis į paširdžius. Nuo jos prašviesėja galvoje ir nu-
skaidrėja mintys. Ją visi įsimena, ji visus sugraudina arba pralinksmi-
na, skatina susimąstyti. Priverskite žmones suklusti – ir jūsų tikslas, kad 
ir koks jis būtų, bus pasiektas. Ši knyga išmokys jus pasakoti taip, kad 
vienu sakiniu galėtumėte priblokšti klausytojus. Čia sutiksite Richar-
dą Bransoną, Sheryl Sandberg, Oprah Winfrey, Eloną Muską, Steve’ą 
Wynną, Tony Robbinsą, Steve’ą Jobsą ir kitus, kurie tapo savo srities ly-
deriais, nes sugebėjo pasakoti gyvenimus keičiančias istorijas. Dauge-
lis iš jų yra sakę TED kalbas, kurios žaibiškai išpopuliarėjo internete –  
ne dėl pateiktų duomenų, o dėl papasakotų istorijų. Jūs irgi taip galite! 

Idėjos yra XXI amžiaus valiuta. Informacijos amžiuje ir žinių ekono-
mikoje esi vertas tiek, kiek vertos tavo idėjos. O storytelling – istori-
jų pasakojimas yra būdas perduoti savo idėjas vieni kitiems. Imkite 
į rankas šią knygą, ir pasaulis bus jums po kojomis!




