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Sună simplu și minunat, nu-i așa? Dar există un factor despre care 
nu am vorbit, cel care face totul atât de complicat: teama de a 
vorbi în public. Fie că ne este teamă că ne vom face de râs, că 
vom uita ceea ce ar trebui să spunem sau că vom fi judecați, 
pentru a vorbi în fața unui public trebuie să ieșim destul de 
mult în afara zonei noastre de confort. Frica este un răspuns 
natural al corpului nostru atunci când acesta se află într-o 
situație stresantă și sunt puține lucruri pe care le putem face pentru a o 
opri. Pe de altă parte, acest lucru nu înseamnă că nu ne putem stăpâni frica sau 
că nu o putem utiliza în avantajul nostru. 

Primul pas în stăpânirea fricii este înțelegerea sursei ei și crearea unei convingeri că 
această situație nu va apărea. Când trebuie să faci o prezentare publică, multe gânduri 
negre se aglomerează în mintea ta. Iată unele dintre ele, însoțite de gândirea pozitivă 
cu care ar trebui să fie asociate pentru a realiza că frica pe care o ai este fie irațională, 
fie poate fi ușor depășită. 

!  “Voi uita ce trebuie să spun!” – aceasta este o frică mai des întâlnită pentru că, 
atunci când sunt stresați, oamenii au atât de multe lucruri în minte încât își pierd 
concentrarea asupra a ce este cu adevărat important. Primul lucru pe care trebuie 
să ți-l amintești: nu e nici o problemă dacă uiți ce trebuie să spui. S-a întâmplat și 
cu alte ocazii și nu a fost o tragedie. Zâmbește, ia o pauză, scuză-te și explică 
oamenilor că ai atât de multe lucruri pe care dorești să le împărtășești cu ei, încât 
ai pierdut pur și simplu șirul. Apoi treci mai departe. Oamenii îți vor zâmbi și vor 
ignora momentul anterior. Ce poate fi de ajutor în astfel de situații este să ai 
niște cartonașe cu prezentarea ta care să îți amintească ordinea informațiilor. De 
asemenea, poți conecta anumite cuvinte de pe diapozitive cu lucrurile despre 
care vrei să vorbești. 
 

! “Voi face o greșeală!” – acest lucru se întâmplă din aceleași motive ca uitatul a 
ceea ce dorești să spui și poate fi prevenit în același fel: recunoaște eroarea, 
corecteaz-o și treci mai departe. Publicul îți va aprecia onestitatea și nici măcar 
nu-și va mai aminti de greșeala făcută.  
 

! “Toți se vor uita la mine” – ei bine, ai dreptate și acesta este scopul unei 
prezentări, nu-i așa? De cele mai multe ori, după primele câteva prezentări îți vei 
da seama că oamenii nu sunt cu ochii pe tine cu scopul de a surprinde orice 
greșeală pe care o comiți. Ei te urmăresc pentru a învăța ceva nou de la tine. 
Sunt partenerii tăi, nu adversarii tăi. Dar, pentru ca tu să înțelegi asta mai repede, 
interacționeză mai mult cu ei sau chiar începe prezentarea cu câteva glume. 
Începe cu ceva neașteptat, crează un moment "WOW!". Vei vedea că se vor 
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bucura de acest lucru și fețele lor zâmbitoare îți vor oferi confortul de care ai 
nevoie. 
 

!  “Nu voi fi capabil să răspund întrebărilor puse de public” – ei bine, ești acolo ca 
persoană care face o prezentare, nu ca o enciclopedie vie. Este de așteptat să nu 
ai răspuns pentru toate întrebările și cea mai bună modalitate de a răspunde unei 
astfel de situație este, încă o dată, să fii sincer. “În acest moment nu am toate 
informațiile necesare pentru a vă da un răspuns corect, nefiind aria mea de 
expertiză” sau “Nu vă pot da un răspuns chiar acum despre care să fiu 100% 
sigur că este corect” și asta este tot. Dacă poți să te documentezi mai târziu este 
și mai bine: “Mă voi interesa despre asta în timpul pauzei și voi reveni cu un 
răspuns” va face pe toată lumea fericită.  

 
! “Partea tehnică nu va funcționa în mod corespunzător” – “Dacă ceva poate să 

meargă prost, va merge” este una dintre așa numitele ”Legi ale lui Murphy” care 
este cel mai des citată. Da, lucrurile pot merge prost și trebuie să fim pregătiți 
pentru asta. Cum? În primul rând prin a sosi din timp la locul prezentării și prin a 
verifica dacă totul este în regulă: proiectorul funcționează, computerul are 
software-ul necesar pentru a citi prezentarea, lumina este bună, aerul condiționat 
este funcțional și așa mai departe.  Dacă ceva se va defecta? Pentru unele lucruri 
există planuri de rezervă. Pentru prezentare, poți să-ți exportezi diapozitivele și în 
format JPEG, format pe care orice computer îl poate citi. Poți și să printezi 
prezentarea pentru situația în care proiectorul nu funcționează. Poți oricând să 
aduci pixuri extra și niște foi mari de hârtie care vor înlocui diapozitivele. 
Descarcă clipurile video de pe YouTubeYou astfel încât, dacă Internetul nu 
funționează, să le poți totuși utiliza. Totul depinde de planurile pe care le ai în 
legătură cu prezentarea ta. Pe de altă parte, uneori este imposibil să ai un Plan B 
la orice. Când acest lucru se întâmplă, din nou, sinceritatea este salvarea ta: 
explică problemele tehnice întâmpinate, fă o glumă despre ele și prezintă noul 
context în care îți vei susține prezentarea.  

În ceea ce privește vorbitul în public mai sunt foarte multe de spus, pentru că aspectele 
teoretice nu se opresc aici. Un întreg manual ar putea fi scris doar despre prezentări și 
sunt multe resurse disponibile pe care te invit să le consulți. Totuși, există un lucru pe 
care nici un manual sau orice alt tip de material nu ți-l poate oferi: experiența! 

Dale Carnegie, unul dintre autorii cei mai de succes care au abordat tema vorbitului in 
public și a auto-dezvoltării, a scris într-una din cărțile sale că, la fel cum tu nu poți învăța 
să înoți fără să te uzi, nu poți nici învăța să vorbești in fața publicului fără să vorbești în 
fața unui grup. Nici o carte din lume nu poate compensa experiența reală. Vom merge 
puțin mai departe și vom adaugă următoare completare: doar stând în apă nu vei învăța 
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automat și să înoți! Doar fiind sau vorbind în fața unui public nu te va face un orator 
bun. Trebuie întotdeauna să-ți auto-evaluezi performanța și să îmbunătățești orice nu ți 
se pare în regulă. Amintește-ți că ceea ce ai găsit aici este doar baza pentru munca ta! 
Depide de tine dacă vei construi ceva pe acest fundament și cum o vei face! 

 


