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Înainte să începem,
te invit să răspunzi la
3 întrebări:
1. Ai simţit vreodată că ai ceva valoros de spus, dar nu reușești
sau nu eşti pregătit să comunici celorlalți?
2. Ţi-ar plăcea să te simţi foarte confortabil când ţii un discurs în
fața tuturor?
3. Vrei să îi convingi în mod simplu şi uşor chiar şi pe cei sceptici?

Toate aceste întrebări însă au un
răspuns comun.
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CINE SUNT?
M-am născut la poalele Munților Carpați, într-un oraș
niciodată prea mic pentru visele mari ale copilăriei. Bunicii
de la țară m-au învățat să iubesc credința, libertatea,
munca și caii fără căpăstru.

Sunt dublu licențiat al Universității Babeş-Bolyai din
Transilvania, fost student Erasmus al Universității Ludwig
Maximilians din Bavaria și Master of Arts al Universității din
Durham. După absolvirea Universității din Londra, King’s
College, am urmat stagii de cercetare în Statele Unite la
Russell Kirk Center (Mecosta, Michigan) și Woodrow Wilson
International Center for Scholars (Washington DC).
De asemenea, am fost trei ani consecutiv lector-invitat
la Acton University, dar și trainer pentru cursuri despre
oratorie, arta povestirii și limbajul liderilor.
Drumurile vieții m-au adus în preajma unor personalități ca
Jordan Peterson, Dennis Prager, Douglas Murray, David
Cameron, Neagu Djuvara, Andrei Pleșu, Horia Patapievici,
Ioan Aurel Pop, Andrew Louth, Ioan Ică Jr., pr Constantin
Necula, Florin Ianovici, Vladimir Pustan și atâția alții.
Am scris peste 15 volume, iar în primăvara anului 2021, am
fondat Clubul Marile Cărți, comunitatea unde s-au format
peste 1000 de persoane.
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Doar cunoscând TAINELE ORATORIEI,
poți evolua profesional.
Tehnicile pe care le vei deprinde în cadrul
acestui curs vor constitui cea mai eficientă
cale ca să devii un LIDER EXTRAORDINAR!
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LECȚIA 1
SECRETELE
ORATORIEI
• Cum să elimini frica de
eșec sau respingere?
• Secretul primelor 12
secunde
• Cum să depășești tracul
scenei sau teama de
microfon?
• Cum să dobândești
încredere în tine?
• Poveștile care ne-au
făcut oameni
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LECȚIA 2
DISCURSUL
EFICIENT
• Cei trei piloni ai unui
discurs eficient
• Cum scapi de clișee,
ticuri verbale, monotonie
sau fraze neterminate?
• Cum începi și cum
termini un discurs de
impact?
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LECȚIA 3
LIMBAJUL
NON-VERBAL
• Subconștientul și
limbajul non-verbal
• Ochi, buze, frunte, brațe,
palmă, deget
• NLP: vizual, tactil, auditiv
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LECȚIA 4
REGULILE DE AUR
ALE DISCURSULUI
• Claritatea e putere:
structură, argument,
dicție
• Ritm, accent, timbru,
tempo, contact vizual
• Emfaza, efectul dramatic
• Umorul: spontaneitate
sau vulgaritate?
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LECȚIA 5
PUTEREA
CUVINTELOR
• Contexte sociale:
small talk, mască și
personalitate
• Puterea întrebării
• Ascultarea activă
• Limbajul liderilor:
inspirație, motivație,
direcție
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LECȚIA 6
ETHOS, PATHOS,
LOGOS
• Conexiune și persuasiune:
vulnerabilitate, onestitate,
caracter
• Context și conținut: scenă,
public, decor, timp oportun
• Tipuri de discurs: apărarea
/ acuzația; încurajarea /
descurajarea; laudatio /
învinovățirea
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LECȚIA 7
ANTREPRENORUL
& PIAȚA
• Verbele neputinței sau
limbajul abundenței?
• Tipuri de personalitate
• Rezolvarea conflictelor:
tipul dominant, influent,
stabil sau conștiincios
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LECȚIA 8
MARKETING &
MONETIZARE
ONLINE
• De ce comunicarea
produce vizibilitate,
influență și prosperitate?
• Rețelele de socializare
• Business, vânzări &
cashflow
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LECȚIA 9
LIMBAJUL
ECHIPEI
• Reguli în interacțiunea
publică
• În ce fel poți ameliora
vocabularul membrilor
echipei tale?
• Cum gestionezi
nemulțumirea echipei?
• Principiul oglindirii
• Tehnica triangulației

13

BONUS
BRANDING
PERSONAL:

Cum îți faci vocea auzită?
Ce înseamnă brandingul?
Piața este foarte mare, iar concurența
este acerbă.
Cum dai nume și culoare ideilor tale?
Personalitatea ta, business-ul tău au un
mesaj de transmis. Imagini la tot pasul,
asigură-te că brand-ul tău va fi vizibil.

08 dec | 1930h
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alingoga

CE DOBÂNDIM?
• Încrederea de sine
• Controlul emoțiilor
• Leadership & viziune strategică
• Limpezimea gândurilor
• Comunicare clară
• Putere, vizibilitate și impact
• Influență în comunitate
• Tactici de „Personal Branding”
• Independență financiară

Rezervă un loc acum pe:

WWW.MARILECARTI.RO
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TESTIMONIALE
„
„
„

Mă bucur mult că îl am ca mentor în oratorie
pe Mihai Neamțu. Am redescoperit frumusețea
poveștilor din copilărie și am aflat cât de
definitoriu este limbajul pe care îl folosim
pentru noi. Cu talent și pasiune, Mihai mi-a
dezvăluit câteva dintre regulile de aur ale
oratoriei și ne-a vorbit despre importanța unui
discurs, îngrijit, structurat și clar, dar care să nu
fie văduvit de emoție, sinceritate și patos.

„

Estera Dalca,
Profesoară, Timișoara

Am lucrat cu Mihail Neamțu, și asta m-a
îmbogățit: spiritual, intelectual, afectiv.
Cantitatea informației și calitatea observației
empirice, diversitatea perspectivelor aduse-n
joc, profunzimea analizei, dozajul corect de
pragmatism și idealism mi-au fost, toate, de
un real folos. Am fost provocat să-mi valorific
potențialul și să mă gândesc la chemare
și la moștenire, nu doar la prestigiu și bani.
Recomand oricui o asemenea întâlnireeveniment.
Raul Cionca,
Avocat, Timișoara
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Acum câțiva ani, eram doar o elevă timidă,
pasionată de literatură și poezie, la un
liceu foarte bun din Oradea. Îndemnată
de profesorul Iuliu Centea, am acceptat
provocarea Școlii Neamțu și apoi, în 2021,
am devenit membra Clubului Marile Cărți.
Pe lângă fundamentele teologice, filozofice
și istorice ale educație primite, am deprins
de la Mihai Neamțu și îndemânări practice:
tehnici de vânzare, arta oratoriei, limbajul
liderilor. Astăzi predau dezvoltare personală
pentru copii, îmi construiesc un brand
personal, am clienți foarte frumoși și deștepți
(elevi între 6-12 ani), sunt foarte mulțumită de
prietenii câștigați și de viața în comunitate,
am avut experiențe memorabile în vacanțele
de la Păltiniș, Delta Dunării ori Sinaia și îmi
construiesc bazele independenței mele
financiare. Mulțumesc!

Denisa Vlad,
pedagog, Oradea

Îmi amintesc cu bucurie primul telefon venit
din partea lui Mihai Neamțu. Făcusem un
afiș care i-a atras atenția, și de acolo a
început o colaborare în baza căreia am
învățat tehnici importante de marketing,
arta vânzării, mi-am șlefuit talentul în
arta design-ului și am așezat o temelie
puternică a independenței mele financiare.
Mentoratul oferit de Mihai mi-a oferit
capacitatea de a îndeplini cu succes
proiecte de colaborare cu companii
cu impact național și internațional, cu
organizații care au rulaj financiar de zeci
de milioane de euro și cu edituri de renume.
Toate acestea, în lumina Adevărului.
Mulțumesc!
Alin Goga,
Director marketing, Târgu-Mureș

Perioada

1 septembrie - 31 noiembrie

Durata & Formatul întâlnirilor

3 ședințe/lună
3 luni

30 min/ședință înregistrată
60 min/ședință live
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STRUCTURĂ
SEPTEMBRIE
(3 întâlniri)
• 1 întâlnire live
• 2 întâlniri înregistrate

OCTOMBRIE
(3 întâlniri)
• 1 întâlnire live
• 2 întâlniri înregistrate

NOIEMBRIE
(3 întâlniri)
• 1 întâlnire live
• 2 întâlniri înregistrate

+

BONUS
8 dec 2022 | 1930h | 1 întâlnire live
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BRANDING
PERSONAL:

Cum îți faci vocea auzită?

WWW.MARILECARTI.RO

OFERTĂ
EXCEPȚIONALĂ

OFERTĂ
STANDARD

Valabilitate

sâmbătă, 9 iulie
(până la 2359h)

după data
de 9 iulie

3 luni
achitate integral

149 €
297 €

297 €

1 lună
achitată integral

49 €
99 €

99 €

(sept, oct, nov)

(sept)

*discountul se aplică doar pentru
plata integrală, pe loc
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