
Prezentam mai jos cateva tehnici de comunicare persuasiva  si modalitati 
de creare a unei strategii personale de abordare a problemelor, astfel incat 
nimeni sa nu-ti “reziste”, asa cum reies din cartea “Persuasiunea - arta de 
a obtine ceea ce vrei”, de Dave Lakhani, Editura Amaltea.

1.    Principiul dovezii sociale. 
Acest principiu sustine faptul ca pentru majoritatea oamenilor exemplele 
din jur au un mare impact. Oamenii fac de obicei ceea ce vad la altii, din 
aceeasi categorie sociala cu ei. Isi pot controla nesiguranta dintr-un anumit 
moment al vietii, privind in jur si luand exemple de actiune intr-o situatie 
similara.  Daca vei folosi exemple in discursul tau, aratandu-le actiuni ale 
oamenilor  asemanatori  cu ei si dandu-le curaj, oamenii vor face lucruri pe 
care, in alte conditii, nu le-ar fi abordat.

2. Gaseste cel putin o parere comuna cu cel pe care vrei sa-l convingi.
 Chiar daca nu exista decat un singur punct comun cu persoana pe care vrei 
sa o convingi, gaseste acel punct si porneste demersul tau de acolo. 
Parerile commune creeaza un teren propice pentru a ajunge in cele din 
urma la o concluzie pozitiva. 

3.    Creeaza empatie. 
In momentul in care iti prezinti punctul de vedere apeland la emotionalul 
oamenilor mai mult decat la mentalul lor, dandu-le ocazia sa relationeze 
mai usor cu ceea ce spui, oferindu-le exemple personale sau din 
experienta, atunci ei

 4.    Creeaza acord asupra unor idei mici la inceput. 
Apoi, treci catre punctele esentiale. Practica spune sa dupa 2-3 “Da-uri” 
este mult mai greu sa urmeze un “NU”.

5.    Fa-te placut. 
Pune-te in locul celuilalt. Ii va fi mai usor sa fie de acord cu cineva pe care-l 
place. Asa ca incearca sa devii pentru toi cei din jur o persoana care ii face 
sa se simta bine. Accepta-i pe toti asa cum sunt, fii politicos, refuza sa 
barfesti, fii un bun ascultator, foloseste umorul si ai incredere in tine fara 
sa ofensezi pe nimeni. Secretul nu consta in  a face aceste lucruri, ci in a le 
face constant, chiar si atunci cand ai o zi proasta sau ceva nu-ti merge 
bine. 

6.    Tine-ti cuvantul dat.
 Prin acest lucru iti oferi creditul necesar pentru a convinge pe altcineva sa 
fie responsabil. Atunci cand obtii un acord cu cineva asupra etapelor care 
urmeaza sa fie parcurse, e necesar sa obtii angajamentul si promisiunea lui 
ca va fi responsabil. Iar acest lucru nu il poti cere daca tu stii ca nu esti 
responsabil. Daca simti ca lucrurile nu se indreapta in directia dorita, poti 
spune ceva de genul : “ Am convenit ca eu voi face asta si tu vei face asa. 
Eu mi-am indeplinit partea de intelegere  - exista ceva anume ce te 
impiedica sa urmezi partea ta? Te pot ajuta cu ceva in acest sens?”

Niciodata sa nu uitam : comunicarea persuasiva se bazeaza pe cealalta 
persoana, asa ca mesajul trebuie construit in jurul celeilalte persoane. 
Deci, daca vrei sa convingi pe cineva sa faca ceva, comunicarea trebuie sa 
se focalizeze pe persoana respectiva, si nu pe tine. Evita sa folosesti 
cuvantul “eu” si foloseste mai mult persoana a doua. De exemplu,daca esti 
manager si dai o nota interna catre angajati, nu te focaliza pe nevoile tale 



sau ale organizatiei, ci pe cele ale angajatilor care citesc nota interna. 

Ecuatia comunicarii perusuasive. Cea mai simpla cale catre a ajunge sa 
stapanim aceasta arta a persuasiunii este sa intelegem aceasta ecuatie: 
pozitionare + prezentare x influenta = persuasiune.

 La capitolul pozitionare, trebuie sa avem in vedere intotdeauna imaginea 
personala, imbracamintea, stilul personal, modul cum ne prezentam in fata 
auditoriului. Prezentarea trebuie sa fie intotdeauna relevanta, mesajul sa 
fie puternic si sa aduca auditoriul intr-o stare emotionala adecvata pentru 
luarea deciziei favorabile. Atunci putem spune ca avem influenta si ca stim 
sa comunicam persuasiv.vor avea tendita sa empatizeze cu tine si sa-ti 
accepte mai usor opinia.Comunicarea nonverbala este o componenta 
esentiala in viata de zi cu zi. Fie ca ne ducem la un interviu, ca tinem un 
discurs, ca avem o discutie sau suntem intr-o situatie care solicita mult 
autocontrol, comunicarea nonverbala este factorul de care depinde uneori 
intregul nostru succes.

Acest lucru se inampla deoarece din totalul mesajelor transmise de o 
persoana si retinute de interlocutor: 7% sunt verbale, 38% sunt 
paraverbale iar  55% sunt nonverbale.

De altfel, axioma comunicarii nonverbale evidentiaza faptul ca acest tip de 
comunicare are relevanta mai mare decat semnalele verbale si paraverbale 
(tonul vocii, accent, tonalitate etc). Aceasta axioma enunta urmatorul 
lucru: 
Cand ceea ce spuneti nu este in concordanta cu ceea ce faceti, 
interlocutorul va crede ceea ce vede, adica semnalele nonverbale ale 
corpului dumneavoastra. 

Limbajul nonverbal (body language) este alcatuit din trei componente: 
mimica, privirea si gestica.
Mimica  se refera la toate fenomenele pe care le putem observa pe fata 
unui om :  miscarile capului, contactul vizual, directia privirii, zambetul. 

In privinta privirii, pentru a construi o relatie de comunicare trebuie sa 
pastram contactul vizual cam 60% - 70% din timp. De asemenea, exista 
mai multe tipuri de priviri: oficiala,  intima,  laterala, care atunci cand e 
insotita de zambet inseamna interes, iar atunci cand e iinsotita de 
incruntarea  sprancenelor inseamna ostilitate. La fel, inchiderea ochilor 
inseamna dorinta de a finaliza interactiunea.

Gestica se refera la limbajul mainilor in termeni de viteza a miscarii, grad 
de tensiune, pozitii, zone de miscare, mod de tinere a degetelor, distanta 
dintre maini si corp.  

La fel, pozitia mainilor ne poate da nenumarate indicii despre starea cuiva. 
Enumeram mai jos cateva pozitii ale mainilor si semnificatia lor in contextul 
limbajului corpului:
mainile deschise, relaxate, dezvaluie o atitudine pozitiva, o invitatie la 
sinceritate
bratele incrucisate inseamna respingere 
bratele tinute la spate inseamna neliniste
managaierea barbiei arata ca ascultatorul evalueaza pozitiv ceea ce aude 



tragerea usoara a lobului urechii este un semn de suspiciune
 masarea cefei indica un sentiment de frustrare 
sprijinirea barbiei in palma tradeaza plictiseala
 palmele inclestate arata tensiune
 jocul cu pixul este un semn de nerabdare
frecarea palmelor indica anticipare 

De o foarte mare importanta sunt postura si orientarea corpului. Se refera 
la felul in care un om sta la un moment dat si la modalitatile prin care isi 
modifica postura corpului. Astfel, exista cateva pozitii de baza pe baza 
carora putem identifica starea de spirit a oamenilor care fac parte dintr-o 
audienta, de exemplu:

Asadar, pozitia picior peste picior si brate incrucisate, picioarele peste 
bratul scaunului, picioarele pe birou sau leganarea, batutul din picior arata 
toate lipsa de interes. Totusi, cand picioarele sunt incrucisate iar pozitia 
corpului este indreptata spre interlocutor, este un semn de intelegere si 
cooperare.

Inclinarea usoara a corpului inainte arata interes. Inclinarea corpului spre 
spate arata lipsa de interes. Intoarcerea corpului intr-o parte in timp ce 
interlocutorul vorbeste, indica dorinta de a incheia discutia.

Cunoasterea acestor informatii despre comunicarea nonverbala si limbajul 
corpului ne ajuta sa ne atingem mai usor obiectivele unei discutii, ale unei 
prelegeri sau expuneri iar cel care aprofundeaza tainele comunicarii 
nonverbale are, cu siguranta, mai mult succes in ceea ce isi propune.

Vi s-a intamplat vreodata sa simtiti ca nu va puteti impaca cu cineva sub 
nici o forma, indiferent de cat de mult v-ati stradui? Sau dimpotriva, sa va 
intelegeti atat de bine cu o persoana pe care de-abia ati cunoscut-o incat 
sa va intrebati daca nu cumva va cunoasteti de-o viata?

Sau poate sotul s-a infuriat dintr-un motiv caruia dumneavoastra nu-i 
acordati de obicei nici cea mai mica importanta. Sau poate glumele 
dumneavoastra nu sunt apreciate la fel de toti colegii de la serviciu.

Cauza acestor diferente dintre oameni (diferente care uneori duc la 
conflicte, alteori pur si simplu ne coloreaza viata) sunt cele patru tipuri de 
temperamente. Fiecare om se incadreaza in una din aceste patru categorii 
de temperamente sau in combinatii dintre acestea. Astfel, fiecare om de pe 
aceasta planeta este sangvinic, melancolic, coleric sau flegmatic. Pentru a 
ne intelege mai bine reactiile in anumite situatii, modul de a actiona, felul 
in care privim viata, problemele si provocarile, e necesar sa cunoastem 
carei categorii apartinem.

 De asemeni, este extrem de important sa cunoastem bine si tipurile de 
temperamente care nu ne caracterizeaza in mod direct, pentru a sti cum sa 
relationam cu fiecare om care apare in viata noastra. Sa luam pe rand 
aceste tipuri de temperamente si sa vedem punctele forte si cele slabe ale 
fiecaruia, asa cum sunt prezentate in cartea de dezvoltare personala " 
Personalitate Plus", Florence Littauer:

Sangvinicul este intotdeauna o persoana cu o personalitate atragatoare, 
care se distreaza extrem de mult in orice situatie, este vorbaret, bun 



povestitor, sufletul petrecerilor, centrul atentiei in orice grup, extrem de 
entuziast si expresiv, cu ochii inocenti, parand sa pastreze simplitatea unui 
copil si la varste inaintate. Sangvinicul este intotdeauna curios, concepe 
intotdeauna idei noi si interesante, insufleteste oamenii din jur, in orice 
grup s-ar afla, isi face prieteni cu usurinta in orice circumstante. 

Printre punctele negative se numara urmatoarele: nu respecta planul 
stabilit, vorbeste prea mult, devenind plictisitor, este egocentric, este 
putin sensibil la problemele altora deoarece este cufundat in a-si admira 
propria personalitate, nu-si foloseste eficient memoria, este nestatornic si 
uituc, intrerupe si raspunde in numele altora, este dezorganizat si imatur. 

Ca recomandari, sangvinicii trebuie sa fie sensibili la interesele altor 
oameni, sa acorde atentie numelor oamenilor pe care ii intalnesc, sa 
inteleaga ce inseamna cu adevarat prietenie, sa puna in prim-plan nevoile 
celorlalti, sa-si organizeze viata si sa incerce sa se maturizeze.

Melancolicul este o fire introvertita, profund, ganditor si analitic, este 
serios, orientat spre scopuri cu raza lunga de actiune, cu o fire de geniu, 
talentat si creator. Este persoana care adora listele, schemele, graficele si 
simbolurile, cel care gandeste ordonat si vede simboluri acolo unde 
celelalte temperamente vad oameni. Constiinta detaliului este extrem de 
importanta, de aceea observa intotdeauna ceea ce celelalte temperamente 
nici nu iau in considerare. Este ordonat si organizat, ingrijit si curat, 
perfectionist, cu standarde inalte, econom, profund preocupat de activitati 
si de oameni, plin de compasiune.
Ca puncte negative, melancolicul este deprimat, este cel care se asteapta 
tot timpul numai la necazuri, se supara usor, are o proasta imagine de sine, 
tergiverseaza lucrurile din perfectionism, are pretentii nerealiste de la 
ceilalti din dorinta ca toate lucrurile sa iasa perfect. 

Recomandari: melancolicii trebuie sa fie constienti ca nimanui nu-i plac 
oamenii posomorati, sa caute aspectele pozitive ale vietii, si sa invete sa 
alunge norii negri care apar in viata fiecarui om. Din punct de vedere al 
tergiversarii lucrurilor, melancolicul trebuie sa nu mai piarda mult timp cu 
planificarea, sa-si coboare standardele si sa fie constient ca nu totul este 
perfect in viata si ca e necesara putina relaxare din cand in cand.

Colericul este cel nascut sa conduca, de aceea isi manifesta o atitudine de 
asumare a responsabilitatii foarte devreme in viata. Are o nevoie impulsiva 
de schimbare, este intotdeauna interesat si increzator. Are o vointa 
puternica si este decis, poate sa coordoneze orice, este orientat spre scop, 
bun organizator, deleaga sarcini, exceleaza in imprejurari critice. 

Ca puncte negative se poate inregistra dependenta de munca a colericului, 
nevoia de a controla situatii si oameni, faptul ca nu stie cum sa se poarte 
cu oamenii, este nerabdator, se erijeaza in sfatuitor chiar si atunci cand nu 
este cazul. Nu este agreat pentru ca nu da niciodata dreptate nimanui, nu-
si cere scuze si nu-si cunoaste defectele. 

Ca recomandari: colericul trebuie sa invete sa se relaxeze, sa nu ii mai 
preseze pe ceilalti, sa nu-i mai trateze pe ceilalti ca pe niste marionete, sa 
nu mai manipuleze oamenii, sa-si exerseze rabdarea, sa inceteze cu 
controversele, sa-si examineze slabiciunile si sa admita ca este si el o fiinta 
umana supusa greselii. Numai atunci poate deveni fiinta puternica care 



crede ca este.

Flegmaticul este cel care ofera stabilitate si echilibru celorlaltor trei 
tipologii. Este tipul de temperament cu care te intelegi cel mai usor. Are un 
echilibru natural interior, actioneaza incet si in etape, este calm, stapan pe 
sine si temperat, rabdator, impacat cu sine, mediaza problemele si evita 
intotdeauna conflictele, are multi prieteni pentru ca este agreabil, pasnic, 
relaxant, calm, echilibrat, rabdator, consecvent, inofensiv si placut. Este un 
foarte bun ascultator in acelasi timp.

Punctele negative: lipsa de entuziasm, opozitie fata de schimbare, pare sa 
fie lenes pentru ca amana si nu-si asuma responsabilitati, are o 
incapatanare muta deoarece nu-si exprima sentimentele, pare nehotarat in 
luarea deciziilor.

Recomandari: flegmaticul trebuie sa invete sa se entuziasmeze, sa incerce 
ceva nou in fiecare saptamana, sa-si asume responsabilitati, sa se 
motiveze, sa exerseze luarea deciziilor, sa invete sa-si comunice 
sentimentele si sa invete sa spuna “Nu”.

Dupa aceasta analiza, va fi mai usor sa ne intelegem pe noi insine, sa nu-i 
mai judecam pe ceilalti pentru reactiile lor si sa gasim metoda perfecta de 
comunicare eficienta cu fiecare tip de temperament in parte. S-ar putea sa 
se intample minuni in relatiile noastre!

Arta ascultarii este un dar extraordinar pe care il putem face celorlalti, dar 
si noua insine. Cand ii ascultam pe ceilalti, le demonstram ca ceea ce au ei 
de spus este important. Le inspiram incredere. Chiar si daca ce au ei de 
spus nu ne ajuta, trebuie sa fim constienti ca a-i asculta ii va ajuta pe ei, 
pentru ca asa cum florile infloresc in lumina soarelui, tot asa oamenii se 
dezvolta cand sunt ascultati de cineva.

Si pentru cei care asculta exista un beneficiu major: Cum putem invata 
daca nu prin ascultare? Zeno din Citium spunea, acum 2000 de ani: 
“Motivul pentru care avem doua urechi si o gura este pentru a vorbi mai 
putin si a asculta mai mult.” 

Cand ii ascultam pe cei din jur, putem invata. Ascultarea activa este un 
principiu de baza pentru dezvoltare personala. Henry Kaiser spunea “ 
Evoluez in momentul in care am in jur oameni mai inteligenti decat mine pe 
care ii ascult. Si cred cu tarie ca oricine este mai informat decat mine in 
privinta unui subiect.”

Ascultandu-i pe altii invatam ce sa facem si ce sa evitam. In acelasi timp, 
intarim relatii. Prietenii care se confeseaza ne dezvaluie faptul ca si ei 
experimenteaza aceleasi sentimente ca si noi. Astfel, nu ne mai simtim 
singuri. A asculta este si o oportunitata pentru a consola si a-i face pe 
ceilalti sa se simta mai bine.

Cum sa ascultam activ?
Nu este usor sa fim buni ascultatori. Cea mai usoara forma de ascultare 
este aceea de a asculta radioul. In rest, este extrem de dificil. Ce face 
ascultatul sa fie atat de dificil? Ego-ul nostru. Adesea pretindem ca 
ascultam, dar mintea noastra e in cu totul alta parte, incercand sa 



gaseasca ceva de spus. Nevoia de a intrerupe si de a vorbi este foarte 
puternica. Vrem sa ne auzim si pe noi insine intr-o conversatie, doar pentru 
a ne confirma si valida existenta. Si daca partenerul indrazneste sa 
vorbeasca, in loc sa ne oprim dupa ce ne-am spus parerea, continuam sa 
vorbim spre propria satisfactie.

Deci, care ar fi regulile pentru o ascultare activa?

Mai intai, sa ne bagam ego-ul in buzunar. Sau sa-l lasam la usa. Sa ne 
uitam la cel din fata noastra si sa ne concentram pe ceea ce ne spune. Sa 
ne intrebam ce putem invata din aceasta situatie si cum putem beneficia 
amandoi din aceasta conversatie.

Apoi, una din cele mai importante reguli de comunicare: sa fim constienti 
de opiniile noastre si de atitudinea noastra. Ascultam obiectiv sau coloram 
ceea ce se spune prin propria noastra interpretare? Pentru a evita 
distorsionarea faptelor si proasta intelegere a partenerului, este 
recomandat sa oprim conversatia din cand in cand si sa verificam daca am 
inteles corect. Pur si simplu sa spunem: “Deci, tu spui ca…” sau “Ceea ce 
vrei sa spui cu asta este ca…”

Pentru a avea beneficii maxime de pe urma conversatiei, trebuie sa 
incercam sa ne punem in locul celui care vorbeste. Sa le intelegem emotiile 
si de ce ceea ce spun este semnificativ pentru ei. Cand facem acest lucru, 
putem sa ne largim orizontul de experiente si de cunoastere. Acest lucru il 
va face pe vorbitor sa se deschida mai mult. Astfel, ambele parti 
experimenteaza un proces de crestere prin intermediul unor simple regule 
ale ascultarii.

Sa ne aducem aminte insa ca nu putem merge kilometri in pantofii altcuiva 
pana nu i-am dat jos pe ai nostri; deci sa-i dam jos ! Sa renuntam la ego! Si 
daca dorim sa devenim cu adevarat intelepti, sa nu incetam niciodata sa 
cerem pareri oamenilor.


