
Ali se moram govor
naučiti na pamet?

»Rad bi se naučil na pamet. Govo-

rit bom na pamet.« To so ene iz-
med prvih besed, ki jih slišim. Izka-
zujejo samozavest. Tudi namig, da

se to da in da to oseba zmore brez
težav. Ampak moje prvo vprašanje
je: »Kakšen govor imate običajno?

Berete ali govorite na pamet? Kak-
šen je vaš slog pripovedovanja?«

Ne glede na to, za kakšno obliko

se odločite, je ključno, da se pri

nastopu počutite dobro in svo-
bodno. Seveda je v nastop treba
vključiti napor, energijo, nikakor pa
to ne pomeni, da se v nastopanju

mučite. Če bi vam to, da se govor
naučite na pamet, pomenilo mu-
čenje in da to niste vi, potem te

oblike ne priporočam. Nič ni na-
robe, če imate v roki kartonček, na
katerem imate napisane oporne
točke in jih po potrebi vključite, z
njimi si lahko pomagate tudi v ce-
loti. Pričakuje se seveda, da se pred

nastopom pripravite. Predpriprava

pomeni, da vadite nastop naglas

in ga ponovite večkrat, ob tem se
gledate v ogledalo. Zakaj naglas?

Zato, ker če je kar koli narobe, bos-

te sami slišali in tega ne boste več

ponovili. Zakaj pred ogledalom?

Zato, da se gLedate, kako ste vide-
ti in tako vas vidimo tudi mi. Če

vam kaj ni všeč, boste to spontano
spremenili. In sedaj se vrnemo na
vprašanje, aLi se bomo to naučili

na pamet ali lahko uporabljamo

kartončke.

Nikakor se ne učite na pamet, če

to ni vaš stil, nikakor ne obreme-
njujte dodatno svojih možganov.

Pri nastopu boste imeli že dovolj

dodatnih stvari, ki se vam bodo

tisti dan dogajale. Ves čas se boste
še podzavestno ukvarjali s tem, da
ja ne boste česar koli pozabili na

nastopu. Zato je veliko bolj učin-
kovita pot, da imate kartončke za
pomoč, ker boste bolj energični,

pristni, svobodnejše se boste po-
čutili, predvsem pa boste s tem

ustvarili večjo dinamiko.Ampak ne
ponavljajte šele zadnji večer. Tisti,
ki želijo imeti dober nastop, bodo

z vajo začeli že mesec ali dva prej.

Tudi en teden prej je še vedno v
redu. Najslabše je, če se za govor

začnete pripravljati zadnji večer,
razen, če ste tako vešči, da imate

govore vsak dan, potem verjetno

tovrstna priprava ne vključuje

tako natančnih navodil.

Predvsem pa, tako kot zagovarjam

v svoji knjigi z naslovom Biblija

uspešnega piara, kjer je en del na-
menjen tudi nastopanju, uživajte v
nastopanju.

da s tem govor obogatim. Najra-
je imam, da sem v govoru to, kar

sem. Kadar se da, govorim prosto,

ključne podatke pa si označim,
jih izpišem. Pripravim si največ

pet izhodiščnih točk in sam pri
sebi vizualiziram nastop. Zelo
redko se zgodi, da kakšen govor

preberem. Dolžino prilagodim
glede na okoliščine in navdih.

V večini govorov se zahvalim za
prizadevnost in se priporočim za
prihodnje delo. Županovo najpo-
membnejše delo je spodbujanje

To je vprašanje, ki

sem ga v zadnjih
dneh na treningih
večkrat dobila

od direktorjev.

Alojzij Kastelic,
župan občine
Trebnje, maj 2018

»Imam veliko nastopov na različ-

ne teme, ki se nanašajo na našo

občino. Od odprtja cest, kana-
lizacij, dogodkov na šolah, med

krajani itd. Vedno pa rad vključim

svoje misli, ki si jih prej pripravim,
poiščem določene asociacije, tako

Pregrad Todič,
poslovni
menedžer
Ljubljana
nepremičnine

»Vedno mi je ključno, da se za

nastop pripravim, da imam tudi
glavne oporne točke glede vsebi-

ne. Kadar govorim, najraje seveda
govorim prosto, na pamet, če pa

imam več vsebine, si oporne toč-

ke dam na kartonček, saj ne želim

da bi vmes kaj izpustil. S kartonč-

ki sem bolj sproščen, hkrati so mi
vodilo, da pri govoru nisem pre-
dolg. Res je,da je za dober rezultat

ključna priprava pred nastopom.
Nikoli ne želim delati nekaj na silo.
Če vidim, da je vsebina taka, da
potrebujem več napisanih opornih
točk, preprosto vzamem kartonč-
ke. Če pa vidim, da je tema taka, da
jo lahko preprosto povem in jo do-

volj poznam, potem govorim pros-

to. Pomembno mi je predvsem, da

se človek, ko nastopa, dobro počuti
in izžareva suverenost.«

dobrega in plemenitega v ljudeh.«

PIŠE: mag. Andreja Jernejčič, Lin&Nil, PR, javno nastopanje in komunikacija
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