
Limbajul trupului

interpretarea gesturilor



Descriere  

  
 
    •   înțelegem cum se generează gesturile;

    •   descifrăm mesajele din spatele gesturilor,  

         înțelegând logica formării lor;

    •   anticipăm reacții, decizii, atitudini;

    •   influențăm reacții, decizii, atitudini;

    •   detectăm și ne protejăm de mincinoși, dominatori, etc;

    •   controlăm și eficientizăm relațiile personale și profesionale.

Sunt situații în care dorești cu ardoare să știi ce gândește cel din fața ta!?

Trăiești situații în care este vital să anticipezi reacțiile celui din față și să reacționezi conform 
așteptărilor lui!?

Uneori, ai impresia că îți sunt subestimate eforturile, potențialul, deciziile!? 

Stăpânind știința Interpretării gesturilor, stăpânești toate aceste situații!

Cursul Limbajul trupului- Interpretarea gesturilor a fost conceput pentru a înlesni 
accesul tututor la o informație complexă, bine fundamentată științific, punând 
accentul atât pe calitatea informației, cât și pe modul de transmitere al acesteia.

Este cursul care te poate ajuta să devi un scaner uman fără a face un efort susținut 
de memorie, apelând la un dicționar de gesturi, „secrete“ și „trucuri“, ci fiind pregătit 
pentru a interpreta gesturi, înțelegând modul lor de generare, unicitatea personalității 
celui din spatele gesturilor, unicitatea contextului și impactul socioculturalului.

Reușim să : 

Program master/perfecționare 
   32 lecții video 

26 instrumente de evaluare 
   25 materiale PDF



Program master/perfecționare 
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26 instrumente de evaluare 
   25 materiale PDF

Informații Curs:



Interpretarea gesturilor între știință și pseudoștiință
Creierul- guvernatorul gesturilor
Semnificații psihoanatomice
Mișcările capului și întregirea exprimării gestuale
Mișcările capului- tablou complex al exprimării gestuale
Privirea și oglindirea intențiilor
Brațele- exprimarea libertății
Gesturile brațelor- exprimarea gândirii și simțirii
Gesturile brațelor- decizie și asumare
Mișcarea mâinilor- carismă și dispreț
Mâinile ce fac diferența- satisfacție sau carență
Mâinile ce fac diferența- discreție, exaltare, aroganță
Mâini afective- mâini cognitive
Mâini trădătoare- mâini protectoare
Mișcările degetelor
Mișcările degetelor – Te provoc! Te resping!
Mișcarea degetelor- amănuntele fac diferența
Miscările degetelor- Eu contez!
Mișcările degetelor- încrucișarea emoțiilor și judecăților
Gesturile de atingere- simbolul relaționării
Mișcările bazinului- fecunditate, senzualitate, vanitate
Mișcările picioarelor- exprimarea sincerității
Mișcările picioarelor- dezertarea în fața frustrărilor
Mișcările picioarelor- perseverență, rezistență, combativitate
Mișcările picioarelor- respect sau supunere
Mersul - variabile de interpretare
Mersul - Asta sunt! Asta transmit!
Mersul - Asta simt! Asta transmit!
Pozițiile
Distanțele între parteneri
Concluzii
Lecție bonus: Indicatori gestuali- Acceptare și respingere

Curriculum



Program acreditat IACPS

Obține certificat de absolvire IACPS



Cui se adresează?
  

Celor care doresc să- și eficientizeze modul de comunicare.
Celor care doresc să- și îmbunătățească relațiile personale.
Celor care doresc să-și sporească performanțele profesionale.

    •   Studenților
    •   Psihologilor
    •   Profesorilor și formatorilor
    •   Antreprenorilor
    •   Managerilor resurse umane
    •   Doctorilor
    •   Avocaților
    •   Politicienilor
    •   Ziariștilor
    •   Specialiștilor în vânzări
    •   .... și lista rămâne deschisă.

Tuturor celor care doresc să-și 
satisfacă următoarele nevoi superioare:
    
    •   Nevoia de a evolua personal.
    •   Nevoia de a evolua profesional.
    •   Nevoia de a te face plăcut.
    •   Nevoia de a fi fericit.
    •   Nevoia de a avea succes.
    •   Nevoia de siguranță emoțională.
    •   Nevoia de siguranță profesională.
    •   Nevoia de construire și implicare în relații eficiente, fericite.
    •   Nevoia de a comunica cu ușurință.
    •   Nevoia de a comunica eficient.
    •   Nevoia de a fi respectat.
    •   Nevoia de a- ți fi recunoscute meritele.
    •   Nevoia de a te simți valoros.
    •   Nevoia de a tinde spre perfecțiune.
    •   Nevoia de a avea mulți prieteni.
    •   Nevoia de a fi admirat.
    •   Nevoia de a avea ceilalți încredere în tine.
    •   Nevoia de a ști în cine să ai încredere.
    •   Nevoia să fii apreciat.
    •   Nevoia de putere.
    •   Nevoia de a fi unic.
    •   Nevoia de a ști cine ești TU cu adevărat.

Este util  



Mod organizare  
     Lecțiile sunt interactive, cursantul fiind un partener activ și implicat.

Mizăm pe transmiterea unui conținut complex, susținut științific, într-o 
manieră accesibilă care să valorifice învățarea vizuală, auditivă, kinestezică.
Principala metodă de transmitere a conținutului: exemplificarea grafică. 
Orice informație este susținută de exemple grafice relevante, care facilitează 

înțelegerea și formarea de abilități.

Accesibilitate
Lecțiile pot fi accesate 
de pe orice tip de device.

2device-uri.

       
Cursul poate fi accesat

 de un cursant 
de pe un număr de maxim 

Este util  



Toate cursurile Aidoma sunt promovate sub 
eticheta de marketing curat. 

Cum fac asta? 
- îți ofer toate detaliile legate de curs, de acreditare și documentul  
  primit la finalizarea cursului. 
- îți pun la dispoziție curriculum întreg. 
- îți pun la dispoziție extrase din mai multe lecții.

Marketing curat

   Toate acestea te vor ajuta să decizi dacă un curs 
Aidoma răspunde așteptărilor și nevoilor tale, dacă este 
o oportunitate de care este bine să profiți acum, dacă e 
o treaptă utilă în evoluția ta personală și profesională.



Formator

Curriculum- Formare:

Mioara Țârulescu

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 
(2002), din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași.

Programul de master „Educație interculturală” 
- Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 
(2004) din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași, 
susținând lucrarea de dizertație: „Comunicarea- 

instrument de îndocrinare”.

Formator în cadrul Edu Zece Plus și Asociației Educaționale
Zece Plus pentru următoarele programe educaționale:

• Formarea formatorilor
• Limbajul trupului- interpretarea gesturilor
• Psihologia minciunii
• Minciuna la copii
• Vestimentația- dimensiune a comunicării nonverbale
• Agresivitatea în comunicare
• Managementul stresului în context educațional

În perioada 2008- 2018, peste 25000 de persoane m-au girat 
cu încrederea lor și mi-au oferit onoarea de a-mi fi cursanți.



Tel: +40752365505
fax: +40368452473

aidoma@aidoma.com
www.aidoma.com

Contact


