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Bạn có năng lực nhưng bạn không đủ tự tin? Nhất là khi đứng trước đám đông bạn đã tự nhủ
không được run mà tim vẫn đập thình thịch và lời nói như bị ai “cướp” mất?

Tuy nhiên nếu bạn muốn thành công trong công việc bạn phải học cách nói trước công chúng.
Vậy bí quyết là gì?

Dù là những đồng nghiệp thường xuyên tiếp xúc với bạn thì việc nói trước họ một cách tự tin
cũng là một trong những cách tốt nhất để thành công. Dù đã có sự chuẩn bị, tuy nhiên yếu tố
tâm lý ảnh hưởng rất nhiều đến phong thái cũng như cách diễn đạt của bạn. Vậy nên hãy chứng
tỏ bạn có khả năng và những lời nói thuyết phục bằng những tuyệt chiêu dưới đây.

1. Giới thiệu và tổng kết lại những ý chính của bạn

Hãy tổ chức các dữ liệu thành ý chính, việc này sẽ làm cho bài thuyết trình của bạn dễ theo dõi
hơn. Cần dẫn dắt họ hiểu theo ý của bạn. Nối những ý chính lại để cho người nghe thấy được sự
logic, tiện theo dõi và hệ thống được những điều cần biết. Trước khi kết thúc bài thuyết trình,
bạn phải tổng kết nhận mạnh ý chính và điều muốn người nghe lưu tâm. Theo các nhà hùng
biện họ gọi quy tắc này là: “Nói cho họ biết những gì mà bạn đang nói và nói cho họ những gì
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mà bạn đã nói”.

2. Thu hút mọi người bằng ánh mắt.

Ánh mắt là một trong những cách chủ yếu đề thu hút sự chú ý của mọi người. Để thu hút sự tập
chung bạn phải làm cho mọi người cảm thấy rằng bạn đang nói với họ chứ không phải nói với
cái trần nhà hay cái phòng mà họ đang ngồi đó. Nhìn trực tiếp là một trong những cách quan
trọng để thu hút sự tập chung.

Đừng nhìn ra ngoài, hãy nhìn tất cả mọi người từ từ bởi vì liếc mắt nhanh làm bạn trông có vẻ
mang tâm trạng không tự tin. Khi bạn chú ý đến một người hãy giữ ánh mắt của bạn trong vài
giây nhưng không được quá lâu vì điều này khiến người đó mất tự nhiên và sợ hãi (làm người
nghe lo lắng không phải là quy tắc nói trước công chúng).

Hãy nhìn bình thường như là khi bạn đang nói chuyện bình thường với một ai đó. Nếu bạn cảm
thấy điều này khó làm thì hãy nghĩ rằng điều này hoàn toàn bình thường. Có một giải thích rằng
ánh mắt là một dấu hiệu của sự xung đột. Ngày xưa ánh mắt là một cách để lấn át đối phương
trong một chận chiến và đó là lí do tại sao đối phương bắt đầu ra đòn trong khi “hắn” nhìn bạn.
Do vậy hãy cố làm ra vẻ tự nhiên để nhìn trực tiếp vào mắt mọi người và thật khéo léo: thay cho
việc nhìn trực tiếp vào mắt hãy nhìn vào khoảng trống giữa lông mày chính xác là chỗ giữa mũi
và mắt. Cách nhìn này gây sự chú ý và không làm cho người khác sợ hãi. Bạn có thể nhờ người
thân hay bạn bè để áp dụng thử nhìn bạn theo cách này và ngược lại, bạn sẽ không thấy sự
khác nhau về ánh mắt khi nói trước đám đông nhưng có vẻ như đang thu hút người nói mà
không khiến họ sợ hãi.

3. Nói một cách tự nhiên.

Tại sao một số người lại có khả năng thu hút của đám đông còn những người khác thì không?

Khi bạn nói bạn cần phải nói một cách nhiệt tình, thay đổi âm thanh, giọng điệu lên xuống để
thể hiện cảm xúc với những người nghe. Về cơ bản kĩ năng nói trước đám đông là bạn cần phải
“kích thích cảm xúc” của người nghe, làm cho bài nói của bạn trở nên sôi động và cuốn hút. Nếu
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bạn không có hứng thú nói thì không thể thu hút được mọi người. Hỗ trợ cho sự tự nhiên đó bạn
cần có một vài cử chỉ thích hợp, không quá nhiều như vung tay loạn xạ nhưng cũng đừng cứng
nhắc nắm chặt tay lại hoặc để im trên bàn nhé.

Hãy nghĩ về điều này: Thông thường một người đọc 250 đến 300 từ mỗi phút và một người nói
100 đến 150 từ mỗi phút. Nếu bạn chỉ nói với giọng bình thường mà không có cử chỉ hay là sự
thay đổi gì về giọng thì có lẽ bạn đang đọc một quyển sách chứ không phải là thuyết trình và
quan tâm đến khán giả cũng như mọi thứ xung quanh. Vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đang
trình diễn: bạn cần nói 100 từ với những cử chỉ và động lực để thu hút sự chú ý của mọi người.
Nếu bạn thuyết trình bằng powerpoint thì hãy làm cho bài nói của bạn hấp dẫn hơn bằng cách
đưa thêm tình huống, ví dụ để mọi người cùng bạn luận thay cho việc đọc hết các thông tin trên
máy chiếu.

4. Nên biết về nơi mà bạn sẽ thuyết trình

Viêc nói trước công chúng thì khá là stress do vậy bạn nên làm bất cứ điều gì để loại bỏ những
nguy cơ tiềm ẩn. Đó là lí do tại sao bạn cần phải biết về nơi mà bạn sẽ nói. Nếu có thể bạn hãy
xem qua căn phòng đó trước để đề phòng bất chắc. Nếu không thể thì hãy đặt câu hỏi để biết
thêm chút ít về nó. Căn phòng đó chứa được bao nhiêu người và bao nhiêu người tham dự. Điều
này ảnh hưởng đến buổi thuyết trình diễn của bạn đấy.

Nếu bạn nói trước 20 người trong căn phòng có thể chứa đến 100 người thì bạn cần phải lên kế
hoạch trước. Nhiệt độ của căn phòng dường như là một chi tiết nhỏ nhưng có thể tạo ra sự khác
biệt, ăn mặc phù hợp bạn sẽ không bị lạnh hay là toát mồ hôi. Đôi khi chỉ vì nóng quá hay lạnh
quá làm người bạn mướt mồ hôi hay run run khiến người nghe lầm tưởng bạn chẳng hề tự tin
vào bản thân và những lời bạn nói có nên tin được không.

Cuối cùng đảm bảo rằng bạn có bài trình diễn và vật dụng cần thiết được chuẩn bị từ trước.
Nếu bạn cần một chiếc phone, máy chiếu hay là đài đĩa thì hãy bảo họ chuẩn bị kỹ lưỡng và tốt
nhất là bạn nên kiểm tra chúng để được an toàn. Mặc dù đây chỉ là những yếu tố nhỏ nhưng nó
lại có tác dụng thay đổi lớn tới kết quả thành công của bài thuyết trình hay không. Mọi thứ đều
tốt nếu bạn có thể kiểm soát và chúng là lợi thế của bạn.

5. Đừng bận tâm về các lỗi nhỏ.
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Dù bạn chuẩn bị kỹ đến thế nào thì cũng vẫn có thể xảy ra lỗi. Đây là tình huống không thể
tránh được, nhưng bạn cần phải vượt qua và kiểm soát chúng. Bạn cần phải nghiêm túc nếu
bạn muốn mọi người tôn trọng bạn và đó là lí do tại sao cần phải lờ đi những lỗi nhỏ. Sơ suất
của việc phát âm sẽ xảy ra nhưng đừng lo lắng về chúng vì mọi người không chú ý đâu. Mọi
người sẽ tập chung vào những điểm chính trong bài nói của bạn do vậy điều này xảy ra 9 hay
10 lần thì họ cũng không quan tâm. Nhưng sẽ đặc biệt chú ý nếu bạn lúng túng, bối rối không
nói tiếp được hoặc ngừng lại quá lâu sau khi nói sai đấy. Thường thì khán giả sẽ không quan
tâm về những lỗi đó của bạn mà sự chú ý của họ là với tư cách một người thuyết trình bạn sẽ
cho họ xem cái gì. Vậy hãy tự tin lên nhé.

6. Kinh nghiệm.

Ở mỗi một chương trình hay hội nghị thì đều có sự khác nhau đó là lí do tại sao lên kế hoạch để
đưa ra được những lý lẽ thuyết phục. Công tác chuẩn bị này rất quan trọng. Hãy tập nói trước
gương, trước gia đình (có thể nhờ những người bạn thân chỉ giáo thêm). Thực hành nhiều và tự
tin cùng 5 bí quyết trên sẽ giúp bạn có được nghệ thuật nói trước công chúng.
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