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 V
a [ti ce fel de persoan` e[ti 
dup` micile reac]ii pe care le 
ai c#nd dai m#na cu ea, stu-
diind nu numai felul \n care 
str#ngi palma, ci [i postura, 

mi[c`rile \nainte sau \napoi ale trun-
chiului, privirea [i alte reac]ii involun-
tare ale corpului t`u. Aceasta este pute-
rea emo]iilor, de care mul]i dintre noi 
nu suntem con[tien]i, dar care are un 
rol esen]ial \n rela]iile dintre oameni, 
spune Mihaela Stroe (35 de ani). |ntr-o 
s#mb`t` de toamn`, specialista \n co-
municare nonverbal` le pred` c#teva 
tehnici unor poten]iali angaja]i rom#ni 
\n cadrul institu]iilor Uniunii Europe-
ne [i, pentru a le demonstra importan]a 
semnalelor nonverbale, face un studiu de 
caz. Este, de fapt, simularea unei [edin- 
]e pe care elevii ei ar putea-o avea \n mo-
mentul \n care vor fi angaja]i. Le d` un 
subiect de dezbatere [i \i invit`  \n „sala 
de [edin]e“. Iar ea ia pozi]ia observatoru-
lui, a[ez#ndu-se \ntr-un loc din care s` \i 
poat` vedea pe to]i.

Uneori, \n copil`rie, Mi-
haela lua aceea[i pozi]ie: 
st`tea pe margine [i se 
uita la ceilal]i copii cum se 
joac`. F`cea ceea ce ast`zi 
obi[nuie[te s` fac` \n me-
seria ei de profiler. Obser-
va cum comunic` oame-
nii prin corpul lor. Avea  
de mic` astfel de aptitu-
dini, de fapt, „to]i le avem“, 
spune ea. Numai c` unii 
le exerseaz` [i devin mult 
mai buni \n interpretarea 
semnifica]iilor gesturilor dec#t ceilal]i.  
Mihaela a devenit interesat` de domeniul 
comunic`rii nonverbale \n 2001, c#nd 
a urmat un masterat de Comunicare [i 
Opinie Public`. Atunci [i-a dat seama c` 
vrea s` se dedice mai intens [i mult mai 
serios acestui domeniu. Iar doi ani mai 
t#rziu, \n 2003, s-a \nscris la un program 
de doctorat sub conducerea renumitului 
profesor Septimiu Chelcea, autorul mai 
multor c`r]i de sociologie [i comunicare 
interuman`. Apoi, pentru c` \n Rom#nia 
existau pu]ine informa]ii, a decis s` ape-
leze la speciali[tii din afara ]`rii. Unul 
dintre ei a fost David Givens, autorul  
dic]ionarului online„The Dictionary of 
Nonverbal Signs“, cel care avea s` o pun` 
\n contact cu viitorul ei mentor, Joe Na-

varro. Pe Navarro – fost agent cu o expe-
rien]` de peste 25 de ani [i peste 13.000 
de interogatorii \n cadrul FBI – l-a cu-
noscut \n 2003. Iar el, remarc#nd dorin]a 
ei de a acumula c#t mai mult, a \nv`]at-o 
cum s` citeasc` oamenii, cum s` adune 
informa]ii [i cum s` formeze puzzle-ul 
care s`-i redea rapid ce tip de persona-
litate au ace[tia, prin urm`rirea faptelor 
[i semnalelor nonverbale. „Tehnicile FBI 
presupun \n primul r#nd s` [tii s` ascul]i 

oamenii, iar \n al doilea 
r#nd s` le cite[ti lim-
bajul corpului, pentru 
a vedea incongruen]e- 
le \ntre ceea ce spun 
[i ceea ce arat` la ni-
vel corporal“, explic` 
Mihaela. Acum, dup` 
zece ani de studiu, are 
propriul business: sus- 
]ine cursuri despre 
importan]a limbajului 
nonverbal \n afaceri, 
realizeaz` video-blo-
gul nonverbal.ro [i 
conduce o revist` onli-

ne, Nonverbal Magazine. |n plus, e singu-
rul specialist din Europa acreditat de Joe 
Navarro s` predea metodele sale pentru 
detectarea minciunii [i \n[el`toriei \n 
afaceri.

A decis s` devin` antreprenor dup` ce s-a 
\ntors \n ]ar` de la o burs` Erasmus, \n 
Italia. Avea 25 de ani, se angajase ca re-
dactor la o revist` [i intervievase foarte 
multe persoane care \[i conduceau pro-
priul lor business. „{i eu sunt ca ei. Vreau 
s` fiu pe cont propriu!“, [i-a zis. A[a [i-a 
f`cut propria ei firm`, care acum poart` 
numele Acta Nonverbal. Iar \n timp [i-a 
dezvoltat afacerea, adaug#nd cursuri 
deschise (pe 8 decembrie a sus]inut  
cursul „The Influential Woman – Secre-

„Dac` vrei 
profit,  

dezvolt` 
inteligen]a 
nonverbal` 

a oame-
nilor t`i!“

tele comunic`rii persuasive pentru fe- 
mei“), cursuri online (programele Aca-
demia de Nonverbal [i Academia de In-
fluen]are, pe care le-a lansat \n decem-
brie), cursuri personalizate \n cadrul 
companiilor na]ionale [i multina]ionale 
sau de coaching unu la unu. |n plus, dez-
volt` blogul mihaelastroe.ro [i proiectul 
Nonverbal Magazine, o revist` online, 
\n rom#n` [i \n englez`. „Mi-am dorit o 
revist` practic`. Am vrut ca aceasta s` 
\i \nve]e pe cei interesa]i cum s` \[i dez-
volte inteligen]a nonverbal`, pe care eu 
o consider una dintre cheile succesului 
\n via]`. Mi-am dorit s` prezint mode-
le de oameni autentici, profesioni[ti, 
care acord` importan]` acestei abili- 
t`]i [i care s` demonstreze, prin exemplul 
lor, c` po]i avea succes cu o inteligen]` 
nonverbal` peste medie“, spune ea .

Clien]ii ei sunt persoane care vor s` \[i 
dezvolte inteligen]a nonverbal`, s` \nve- 
]e cum s`-[i foloseasc` semnalele corpu-
lui pentru a-i „citi“ [i influen]a pe ceilal]i. 
„Limbajul nonverbal este un aliat pentru 
un om de afaceri dac` acesta \i cunoa[te 
semnifica]iile [i le aplic` zi de zi \n avan-
tajul s`u. Acesta nu minte niciodat`. Este 
singura «lingua franca»“, explic` Mihae-
la. Iar dovada le-a dat-o elevilor ei, viitorii 
angaja]i \n cadrul UE. Le-a spus imediat, 
dup` modul \n care s-au a[ezat la mas`, 
dup` felul \n care au luat cuv#ntul [i dup` 
gesturile lor, cine a fost liderul grupului 
[i cine pe cine a influen]at \n luarea de-
ciziei. Acesta este [i motivul pentru care 
recomand` un curs practic despre lim-
bajul corpului, \n loc de simpla citire a 
unei c`r]i. „Limbajul nonverbal se \nva]` 
doar prin exersarea zilnic` a cuno[tin- 
]elor dob#ndite teoretic. Fiecare interac- 
]iune uman` te poate \nv`]a ceva, doar 
s` vrei s` \nve]i! Totul depinde doar de 
tine!“, spune Mihaela. 

Dr Mihaela Liliana Stroe

Te \nva]` s` detectezi minciuna \n afaceri
Patru secunde \i ia s`-[i dea seama ce fel de persoan` are \n fa]`. Mihaela Stroe, 
profiler [i profesor de comunicare nonverbal`, s-a specializat \n domeniu cu ajutorul 
lui Joe Navarro, fost agent FBI, expert \n interpretarea comportamentului uman.
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Joe navarro a contactat-o pe mihaela \n 
urma discu]iilor sale cu david Givens. era 
interesat de comportamentul nonverbal al 
rom#nilor, pentru academia FBi. au decis 
s` \nceap` s` colaboreze \n 2009, c#nd 
Joe a sus]inut pentru prima dat` o con-
ferin]` de business \n rom#nia. de atunci 
sunt parteneri de afaceri la nivel european, 
iar anul acesta Joe a numit-o pe mihaela 
reprezentantul s`u exclusiv pe europa. 


