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SUGESTII
pentru un discurs 
cu impact



Probabil că discursul tău este pregătit şi ai intrat acum pe ultima 
turnantă, cea a repetiţiilor. Poate ai emoţii, dacă nu ai mai fost în 
situaţia de a susţine un discurs în faţa a sute de persoane sau 
poate că eşti foarte încrezător.

Pentru a susţine un discurs de excepţie este important să ai un 
conţinut de calitate, dar şi o prestaţie scenică la acelaşi nivel. Îţi 
ofer câteva sugestii care te pot ajuta să creezi o experienţă cu 
adevărat memorabil pentru audienţă:

FELICITĂRI pentru
că ai ales să susţii
un discurs!

”

“



Dacă acum ai emoţii (trac), să ştii că se vor intensi�ca înainte să urci pe 
scenă. ŞI E FOARTE BINE! Faptul că simţi “�uturi în stomac” e un lucru 
normal şi arată că îţi pasă de ce urmează să se întâmple şi că eşti prezent. 
Important e deţii controlul emoţiilor şi să le foloseşti în avantajul tău. Poţi 
face acest lucru foarte simplu, dacă devii conştient că momentul care 
urmează intrării tale pe scenă, este despre public (dedicat publicului) şi nu 
despre tine. Dacă tu eşti pe scenă pentru a oferi valoare audienţei, atenţia 
ta se va muta pe ei şi nu vei mai � îngrijorat de prestaţia ta.

Ai un timp limitat pentru discurs şi ai multe lucruri importante de spus. Fii 
atent la ritmul vorbirii. Există tendinţa de a vorbi mai repede pentru a spune 
mai multe. De asemenea apare fenomenul mecanic de a vorbi mai repede 
dacă discursul este repetat de foarte multe ori şi memorat foarte bine. 
Publicul va reţine maxim două-trei idei din prezentarea ta; în cazul în care 
este una foarte bună. Punctează aceste idei-cheie cu o pauză de efect după 
ce le-ai enunţat. Vei avea mai puţin timp pentru conţinut, dar impactul va � 
unul mai puternic.

1.  E DESPRE EI, NU DESPRE TINE

2.  FOLOSEŞTE-TE DE PAUZE

Te încurajez să foloseşti elemente de recuzită: 
imagini, sunete, obiecte. Astfel vei reuşi să 
transmiţi mesajul nu doar pe canalul auditiv, ci şi 
pe cel vizual şi kinestezic. Dacă foloseşti 
slide-uri, recomandarea mea e să le utilizezi 
pentru a genera emoţie şi nu pentru a transmite 
informaţie. Nu vrei să muţi atenţia publicului de 
pe tine pe ecran. Foloseşte-te de imaginile 
proiectate pentru a duce audienţa într-o stare 
emoţională propice pentru a asimila cu uşurinţă 
informaţiile pe care urmează să le livrezi.

3.  RECUZITA E AJUTORUL TĂU
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Vei vorbi în faţa a sute de persoane şi reacţia naturală este să te adresezi 
audienţei, vorbind la persoana a doua plural. Pentru a creea o conexiune 
mult mai profundă cu publicul, te poţi adresa la persoana a doua singular. 
Dacă faci acest lucru, la început va � puţin ciudat, atât pentru tine cât şi 
pentru public, dar în scurt timp persoanele din public vor simţi că au intrat 
într-un dialog cu tine şi nu se vor mai considera doar o parte din mulţimea 
la care te adresezi..

4.  “TU”, NU “VOI”

Te vei adresa unei audienţe de sute de persoane şi oricât de mult ţi-ai dori, 
vei putea stabili un contact vizual doar cu o mica parte din ele. Ce poţi face 
pentru a transmite emoţia şi mesajul persoanelor care nu se a�ă în faţă 
este să te foloseşti de vibraţiile care se transmit în cascadă în sală. 
Concentrează-te pe cei din primele rânduri, comunică cu ei, transmite-le 
energia ta, iar reacţia acestora se va transmite la rândurile din spatele lor şi 
aşa mai departe până în spatele sălii. Ocazional, e bine să parcurgi cu 
privirea întreaga sală.

6.  FOCUS PE PRIMELE RÂNDURI

Dacă în prezentarea ta faci referire la 
momente din trecut sau din viitor, la 
dualitatea cauză-efect sau la alte 
construcţii care pot � împărţite temporal, 
ţine cont că mintea umană este construită 
să perceapă evoluţia de la stânga la dreapta 
(trecutul este în stânga, viitorul este în 
dreapta), din punctul în care privim. Tu, ca 
speaker, le vei prezenta invers: stânga 
audienţei este dreapta ta. Dacă vei livra 
informaţia invers la nivel subconştient 
publicul va intra într-o stare de confuzie.

5.  DEPLASAREA TRANSMITE UN MESAJ
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Atunci când spui o poveste, elementul cu cel mai mare impact este 
dialogul. Acesta dă viaţă poveştii şi atrage atenţia publicului. Prin dialog vei 
aduce publicul în poveste şi îi vei da posibilitatea să asculte exact ce au 
spus personajele. De asemenea vei ajuta publicul să contureze mult mai 
bine personajele prin modul în care acestea vorbesc: tonalitatea, cadenţa, 
ritmul, amplitudinea şi pauzele oferă informaţii despre personaje. Acest 
lucru nu poate � realizat dacă vei povesti întâmplarea.

7.  FOLOSEŞTE DIALOGUL, NU NARAŢIUNEA

Vei avea parte de sceptici în sală. De regulă, 10% din public e format din 
fanii tăi, 10% nu te vor susţine indiferent ce ai spune şi 80% reprezintă 
masa de oameni pe care îi poţi in�uenţa. Pentru a avea succes, 
recomandarea e să oferi opţiuni, nu comenzi. Evită formulări de genul 
“trebuie”, “aşa se face”, “faceţi astfel” pentru că scepticii nu reacţionează 
bine la ele. Poţi folosi în schimb formulări de genul: “după cum probabil 
ştii”, “e recomandabil să”, ” mă întreb ce părere ai despre”.

8.  OFERĂ SUGESTII, NU DIRECTIVE

Cum poţi să adaugi umor discursului tău, să întăreşti conexiunea cu publicul 
şi să te asiguri că mesajul tău este transmit cu succes? Prin ancorare! 
Vorbitorii care au urcat pe scenă înaintea ta au generat stări şi emoţii pe 
care le poţi accesa foarte uşor dacă faci referire la ceea ce ei au spus. 
Astfel te vei conecta şi mai bine cu publicul din punct de vedere emoţional. 
Poţi să faci referire şi la pasaje din discursul tău care au avut impact. Dacă 
publicul râde la una din glumele tale, poţi să faci referire la ea mai târziu 
pentru a readuce publicul în starea emoţională dorită.

9.  SPEAKERII TE POT AJUTA
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Publicul tău aşteaptă să primească de la tine tot ce ai mai bun să îi oferi. 
Asta înseamnă că �ecare idee, �ecare poveste e nevoie să �e aleasă cu 
atenţie pentru a avea un impact maxim. Timpul pe care îl ai e limitat şi orice 
spui poate să aducă un plus de valoare sau poate să �e timp preţios irosit. 
Dacă vrei ca la �nal să �i mulţumit şi împăcat cu prestaţia ta şi să nu 
regreţi ca ai uitat să menţionezi o idee importantă, repetă discursul până 
când ştii că este exact ceea ce vrei sa transmiţi. Improvizaţia e la celălalt 
capăt al pregătirii.

10.  REPETĂ, REPETĂ, REPETĂ

TE ASIGUR CĂ PUBLICUL VA FI DE 
PARTEA TA. Nimeni nu îşi doreşte 
ca un speaker să dea greş, aşa 
cum nimeni nu merge la cinema 
dorindu-şi să vadă un �lm prost. 
Cu o bună pregătire, sunt convins 
că vei oferi audienţei o experienţă 
memorabilă!

“
MULT SUCCES!
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P.S.1 Dacă vrei să primești zilnic sugestii utile pentru livra un discurs de 
calitate, te invit să accesezi pagina de Facebook: 
www.facebook.com/OvidiuOlteanSpeaker și să îmi dai un like �.

P.S.2 Dacă vrei să te simți foarte confortabil atunci când vorbești în fața a 
zeci sau sute de oameni; dacă îți dorești să construiești rapid și fără efort 
un discurs foarte bun; dacă vrei să captezi și să menții atenția publicului 
într-un mod autentic, prin poveștile tale de viață, te invit să descoperi 
Atelierul de Life Speaking: www.LifeSpeaking.ro. 

P.S.3 Dacă ai o poveste de viață pe care dorești să o împărtășești 
oamenilor într-un mediu plăcut, sigur, plin de energie pozitivă și dacă 
povestea ta poate să aducă celor care te ascultă un plus de valoare în viața 
lor, îți ofer cadrul optim pentru acest lucru: scena de la 5MS (5 Minute 
Speeches) îți stă la dispoziție! Găsești mai multe detalii pe: www.5ms.ro.  

P.S.4 Dacă vrei să îţi descoperi Talentele native, Pasiunile supreme şi 
Valorile nucleu care îţi conturează Vocația; dacă vrei să îți construiești 
viziunea lumii ideale în care vrei să trăiești; dacă vrei să îți găsești misiunea 
pe care o ai în această viață, vino și Aprinde Focul Vocației tale! Îți ofer un 
seminar practic de 3 ore și un curs intens de 3 zile care te vor ajuta să 
descoperi cine ești cu adevărat. A�ă mai multe pe: www.FoculVocatiei.ro.
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