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Propoziția de 7 cuvinte care te încarcă instant 
cu încredere în tine, în orice situație 

-de Bogdan Popescu- 
 
 
“E cea mai urâtă zi din viața mea.”  mi-a spus Loredana, coprezentatoarea mea la balul 
bobocilor. Un trimestru intreg chiulisem de la ore. Le spuneam profesorilor ca am fost la repetitii 
pentru show-ul mult asteptat. 
Am fost doar o data la sala de repetitii si am stat maxim zece minute. 
Imi placea mai mult la biliard. 
Si pe deasupra, ce sa repeti? 
 
Era o hartie pe care scria tot ce trebuia sa zic. De ce am nevoie de repetitie ca sa citesc 
cuvintele alea la microfon? Nu m-am gandit ca le voi citi in fata câtorva sute de oameni, printre 
care si toti profesorii din liceu, ziaristi, sponsori, si asa mai departe. 
 
In ziua balului, in momentul cand am iesit pe scena, parca am intrat intr-un ring de box si am 
luat in secunda 1 o lovitura nimicitoare. 
 
Niste reflectoare aratau cu degetul spre mine si Loredana spunandu-le tuturor sa se uite la noi.  
Nimeni nu rata “balul”. Pe vremea aia avea concurenta slaba la capitolul divertisment. Sala era 
arhiplina. Cred ca jumatate din oameni aveau “locuri in picioare”. Doamne ce m-a năpădit 
dintr-odată dorința sa fiu si eu printre ei. Pe vârfuri, acolo în ultimele rânduri unde nu se vede 
mai nimic si se intelege câte-un cuvânt din cinci. 
 
Dar eram prezentator. 
 
“Buna seara” am repetat dupa Lori. 
 
Apoi, am bagat capul in foaia aia de pe care trebuia sa citesc si nu m-am mai uitat deloc spre 
spectatori până la sfârșit. 
“Mai uita-te si tu la oameni si zambeste...” imi spunea Loredana. 
 
Ce sa mai zâmbesc dupa ce in doua momente toata sala a râs de mine...  
“Doamne cât e de prost asta” am auzit o voce in primele rânduri. 
 
Textul meu era scris de mână si mă chinuiam sa înteleg unele cuvinte. Când nu eram sigur ce 
scrie, spuneam ceva la nimereală. Nu era cel mai bun moment sa intreb pe cineva... 
“Auzi, tu intelegi ce scrie aici?”  
 



De doua ori am ratat. O doamna sponsor s-a revoltat cand am pronuntat numele firmei Ioana in 
loc de Joana. Iar la una dintre intrebarile de cultura generala l-am facut pe profesorul de 
geografie sa regrete ca m-a trecut clasa. Am dibuit acolo muntii Carmaianului in loc de 
Caraimanului. 
 
De fiecare data doar câte o nenorocita de litera. Suficiente motive sa fiu declarat prost. 
 
Asta a fost acum 26 de ani. Niciodată de atunci n-au mai prezentat elevii balul bobocilor. 
 
Cica oamenii care isi supraestimează abilitățile și simt o superioritate închipuită, (asa cum am 
crezut eu că o să fiu prezentator de senzație fără nicio repetiție) suferă de efectul 
Dunning-Krueger. 
 
Nu contează. Motivul pentru care-ti spun toate astea e altul… 
 
De atunci, am fost de mai multe ori in diferite situatii in care trebuia sa vorbesc in fata oamenilor. 
Fie am avut de sustinut prezentari la lucru, sau am fost in postura de trainer. Am decis ad-hoc 
sa tin un discurs la nunta mea, si am avut cateva timide tentative de a practica vorbitul in public 
la Toastmasters. 
 
De fiecare dată mi s-au întâmplat trei lucruri.  
Înainte sa incep sa vorbesc tremuram de emotii. Când incepeam sa vorbesc mi se făcea instant 
gura pungă si buza de sus incepea sa-mi tremure necontrolat. 
 
Cred ca ce mi s-a intamplat atunci la bal, cand eram inconstient de faptul ca sunt afon la vorbit 
in public, a fost o minitrauma pentru mine care m-a facut sa nu mai am incredere in mine in 
situatii similare. 
 
Dar traumele nu sunt singurele motive pentru care ne simtim lipsiti de incredere in diferite 
situatii. In total, sunt patru: 
 

- Anumite persoane ti-au afectat-o. Parintii, fratii, dar mai ales profesorii, sau prietenii, 
care ti-au tot repetat ca “nu poti”... pana cand asta a devenit povestea din mintea ta. 

- Ai avut cateva esecuri peste care n-ai reusit sa treci si ai inceput sa-ti spui singur ca 
esti incapabil sa faci mare lucru. 

- Ai avut niste experiente dureroase care te-au afectat la nivelul subconstientului. Acum 
situatiile similare sunt vazute ca niste posibile amenintari. 

- Propria minte te sabotează. Iti spui singur, sau le spui altora ca n-ai incredere in tine 
pentru a obtine avantaje, pentru a evita sa faci ce trebuie sa faci, sau pentru a-ti explica 
esecurile. 

 
Poate vorbitul in public e chestia de care cei mai multi oameni se tem.  
 



Dar nu e singura situatie in care auzim o voce in capsor: 
  
“Nu cred c-o sa fiu in stare de asta.” 
“Daca ma fac de ras?” 
“Mai bine las pe altul mai pregatit.” 
“Ce-as putea sa le spun eu oamenilor?” 
“N-am incredere in mine c-o sa pot face asta?” 
 
Iar in ultima propozitie asta poate fi…  

- Sa vorbesti cu o persoana care-ti place 
- Sa-ti spui parerea intr-o sedinta 
- Sa pui o intrebare la cursuri 
- Sa-l saluti pe sefu’ al’ mare 
- Sa tii o prezentare 
- Sa crezi ca poti castiga un meci sau un joc 
- Sa iei responsabilitati 
- Sa conduci 
- Sa negociezi 
- Sa-i raspunzi unei persoane care “te ataca” 

Etc, etc, etc, etc… 
 
Am vazut mai sus cele patru motive pentru care pot fi asa de multe situatii in care ne simtim 
neincrezatori si ne indoim de noi.  
Multora ni se intampla asemenea lucruri la scoala, care in loc sa ne pregateasca pentru viata… 
ne afecteaza iremediabil capacitatea de a ne descurca in viata (despre asta alta data). 

 
“Frica de a scrie e implantata intr-o gramada de oameni de la o varsta frageda - 
de cele mai multe ori, ironic, de catre profesorii de engleză, care-i fac pe copiii cu 
inclinatii spre stiinta sa se simta prosti “ca nu sunt buni la cuvinte”, la fel cum 
profesorii de stiinte ii fac pe oamenii ca mine sa se simta prosti ca nu sunt buni la 
stiinte. Oricare ar fi tipul nostru, pierderea increderii sta cu noi pentru tot restul 
vietii.”  - William Zinsser - Writing to Learn 

 
Dar hai sa-ti dau o veste buna. 
Pentru toate situatiile, indiferent de cauza lipsei de incredere, o sa-ti dau o metoda ce va face 
sa se evapore din vocabularul tau expresia… “n-am incredere in mine”. 
O vei putea folosi cu usurinta si te va imputernici sa faci ce vrei, cand vrei si te va ajuta sa 
cresti. 
 
Din partea ta e nevoie de un singur lucru. 
 
Pentru mine lucrul asta a fost cel mai dificil si poate la fel va fi si pentru tine. 
E o chestie pentru care ai nevoie sa fii sincer cu tine si sa o poti recunoaste. 



 
Vorbesc despre situatiile in care foloseam povestea cu lipsa de incredere ca scuza sa nu fac ce 
stiam ca e bine sa fac.  
 
Asa ca, de azi inainte incearca sa observi daca in unele situatii faci si tu acelasi lucru. 
 
Si cand ti se pare ca asta face mintea ta, ia decizia sa faci un experiment. 
Foloseste metoda ce-o vei primi imediat, ca sa vezi ce schimbari va aduce in viata ta, in 
rezultatele tale, in evolutia ta, in relatiile tale, in cresterea competentelor tale. 
 
Esti de acord?  
OK. Sa incepem. 
 

Metoda prin care faci ca lipsa de incredere sa dispara instant 

In primul rand trebuie sa-ti spun ca acele emotii, acea indoiala, sau frica nu va disparea 
niciodata. 
Toti oamenii simt acelasi lucru. Daca nu simti asta, inseamna ca nu cresti. Că bati pasul pe loc. 
Ca rămâi tot timpul în zona de comfort. 
 
Dar uite care-i treaba. Trebuie sa actionezi IN CIUDA indoielii. 
N-ai nevoie de incredere in tine. Ai nevoie de încăpățânare. 
Scopul tau e sa-ti faci treaba si sa cresti. 
 
Asa ca, uite cat e de simpla metoda magica IA… 
De fiecare data cand te indoiesti ca poti face ceva, sopteste-ti urmatoarele cuvinte… 
 
“Sunt aici sa învăț și să ajut.” 
 
Asta-i tot ce trebuie sa-ti spui. 
Si iti explic de ce va functiona… 
 

Doua situatii in care metoda IA te ajuta sa faci cel mai bun lucru de 
care esti capabil, chiar daca n-ai incredere in tine 

Să zicem ca seful iti spune sa pregatesti o prezentare si s-o sustii peste o saptamana in fata 
colegilor.  
Daca esti cum eram si eu mai demult, o chestie din asta te poate stresa atat de tare incat nu 
mai poti dormi noaptea si te impiedica sa pregatesti bine materialul.  
Mintea ta e mai mult focusata pe chestii negative… decat pe unele constructive. 
“N-o sa ma descurc bine.” “Daca o sa ma considere toata echipa un incompetent?”... 



 
Starea asta de incordare se va simti atat in calitatea prezentarii, cat si in modul in care o livrezi. 
 
Dar uite cum folosesti metoda IA pentru a pregati si a sustine cea mai buna prezentare de care 
esti capabil in acel moment. 
 
De cate ori simti emotii atat de puternice încât incep sa-ti tremure mainile gandindu-te la ce 
dezastru va fi prezentarea, spune-ti urmatoarele cuvinte: 
 
“Observ ca acum am sentimente de ingrijorare si simt stres din cauza prezentarii. 
E normal pentru ca e ceva in afara zonei mele de comfort.” 
 
“Ce pot sa fac acum, IN CIUDA acestor emotii, ca sa pregatesc cat mai bine prezentarea? (sa 
lucrezi la continut?, sa exersezi livrarea?)” 
 
“Vreau sa fac asta pentru a-i ajuta pe colegi si pentru ca ma va ajuta sa cresc.” 
 
Poate te intrebi ce inseamna sa-i ajuti pe colegi? 
Si de ce te va ajuta acest gand? 
 
Nu-ti propune sa faci intr-o prezentare de cateva minute o lucrare academica. Daca esti 
constient de nivelul de intelegere al colegilor tai pentru subiectul prezentarii si-i duci putin mai 
sus, ti-ai atins obiectivul. 
 
Poate asta inseamna sa introduci o idee complet noua, sau sa mergi putin mai in adancime 
legat de un subiect pe care ei deja il stiu. Poti sa le arati toate modurile in care se poate aplica 
ceva in practica, sau doar o tehnica specifica. 
 
Adauga ceva la intelegerea lor, sau la modul in care pot folosi o tehnica/metoda noua in munca 
lor si i-ai ajutat. 
 
De asemenea, focusul pe a-i ajuta pe colegi, iti va lua din stresul sustinerii prezentarii. 
Pentru ca iti va schimba obiectivul intr-unul pe care stii sigur ca-l poti realiza. 
 
Esti acolo sa explici cat mai bine ce ai pregatit. Nu sa vorbesti in public. 
 
Alta situatie cu care majoritatea ne intalnim in viata. 
Una cu miza mare… 

Seducția 
 
Vezi un baiat de care-ti place... blană. 



Ti-ai dori mult sa iesi cu el, dar ti se pare ca el nici macar nu te observa si tu n-ai curaj sa 
vorbesti cu el. 
 
Cand te-ntalnesti cu el, inima bate sa-ti sparga pieptul, palmele iti transpira si daca ai incerca sa 
spui vreun cuvant vocea ti-ar tremura ca o tradatoare neloială.  
 
Cum folosesti metoda IA? 
 
Nu-ti trebuie incredere in tine. Iti trebuie încăpățânare. Sa observi ca simti emotiile, sa-ti spui ca 
sunt normale si ca vei face asta in CIUDA LOR. 
 
“Sunt aici sa ajut si sa invat.” 
Pe cine sa ajuti? Si ce sa inveti? 
 
Cum pe cine sa ajuti? Pe papagalul ala (asa suntem aproape toti barbatii) care se face ca nu te 
observa, sau n-are curaj sa vorbeasca cu tine.  
 
Ajuta-l sa-si gaseasca partenera, sa aiba cu tine dicutia de care se teme ca un papa-lapte. 
Ajuta-l sa aiba o zi mai buna. Spune-i o gluma. 
Arata-i ceva de care nu e constient. “Vezi ca ai slițul desfacut. Vezi ca nu-ti sta bine gulerul de 
la camasa.” 
 
Ce inveti? Sa vorbesti cu orice necunoscut, fara sa te preocupe grijile create de filmele din 
mintea ta. 
 
Cam asta-i treaba cu metoda IA... 
“Observ ca simt indoiala. O sa actionez IN CIUDA emotiilor. N-am nevoie de incredere in mine, 
am nevoie de incăpățânare.” 
“Sunt aici sa ajut si sa invat.” 
 
E simpla. Foloseste-o cu intelepciune. Si nu-mi zice ca nu-i buna pana n-o incerci. 
 


