
PSIHOLOGIA MINCIUNII
ȘTIINȚA DETECTĂRII MINCIUNII, ARTA DESCONSPIRĂRII MINCINOȘILOR



Cursul Psihologia minciunii- Știința detectării minciunii, 
arta desconspirării mincinoșilor, a fost construit ca 

răspuns la o serie de întebări uzuale ce fulgeră, 
periodic, mentalul oricărei persoane, respectiv:

• Pot să am încredere în această persoană?
• Este adevărat ce mi se spune?
• Nu cumva sunt înșelat/ înșelată?
• Merită să investesc în această relație?
• Cum să evit să fiu dezamăgit/ dezamăgită?
• Cum pot să conving?
• ... și lista este lungă.

În 80% din situațiile în care suntem mințiți, nu ne dăm seama 
de acest lucru. Aceste minciuni ne afectează imaginea de 
sine, încrederea în noi, încrederea în ceilalți, cu un impact 
crucial asupra calității vieții personale și profesionale.

Descriere

Aflăm răspunsuri și astfel comunicarea devine eficientă, 
la fel relațiile, fapt ce sporește calitatea vieții noastre. 

Cursul Psihologia minciunii- Știința detectării minciunii, 
arta desconspirării mincinoșilor, oferă răspunsuri, 

soluții, strategii menite să ne schimbe viața.



     După finalizarea cursului, reușim să: 

 
    •   Ne dăm seama când suntem mințiți.
    •   Înțelegem de ce suntem mințiți.
    •   Facem distincția între minciuna imorală și 
         minciuna “nevinovată”, necesară.
    •   Descoperim Adevărul ascuns în spatele unor 
         emoții înșelătoare prin exprimare.
    •   Punem corect eticheta de Mincinos unui individ.
    •   Mințim eficient, când situația o impune.
    •   Ne protejăm, evităm să fim dezamăgiți, 
          să suferim.
    •   Luăm decizii eficiente.
    •   Construim relații sănătoase.



Informații curs:
   Program master/perfecționare 

   15 lecții video 
   5  instrumente de evaluare

Minciuna
Bariere în calea demascării minciunii sau
     “De ce nu ne dăm seama că suntem mințiți”
Semnificațiile psihoanatomice
Detectarea minciunii prin analizarea gesturilor
Interpretarea gesturilor- garanția desconspirării minciunii
Privirea- oglindirea adevărului, trădarea minciunii 
Detectarea minciunii prin analiza mimicii
Detectarea minciunii prin analiza microexpresiilor
Detectarea minciunii prin analiza limbajului verbal
Detectarea minciunii prin analiza limbajului paraverbal
De ce mint copiii
Descoperirea minciunii la copii
Minciuna în cuplu
Detectorul uman de minciuni și mincinoși
Protejarea

Curriculum



Obține certificat de absolvire IACPS

Program acreditat IACPS



Cui se adresează?  
  Celor care doresc să-și perfecționeze abilitățile 

de detectare a minciunii.

    •   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  
Tuturor celor care doresc să-și 
         satisfacă următoarele nevoi superioare:



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 



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.

Toate cursurile Aidoma sunt promovate 
sub eticheta de marketing curat. 



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.

Toate cursurile Aidoma sunt promovate 
sub eticheta de marketing curat. 



Tel: +40752365505
fax: +40368452473

aidoma@aidoma.com
www.aidoma.com

Contact


