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sau despre semne, limbaje i alte „nimicuri”...

MMic ic ghidghid dede EEmotionomicmotionomic , , ProxemicProxemic ......



„Oricine are ochi sã vadã i urechi sã audã se poate convinge singur
cã nici un muritor nu poate pãstra un secret. Dacã buzele lui tac,
vorbe te cu degetele; mesajele trãdãtoare ies prin to i porii lui.“

Freud S (1905)



Limbajul corporalLimbajul corporal

GesGestturiuri

PosPostturur Pozi iaPozi ia
capuluicapului

ContactContact
vizualvizualExpresiaExpresia

fe eife ei

Mesajul corpuluiMesajul corpului

Caracteristici Caracteristici 



Un gest este o ac iune care poate spune foarte multe
despre ceea ce gânde te cineva!
•postura,
• pozi ia umerilor,
• felul în care î i mi ti picioarele,
• expresia ochilor i a sprâncenelor,
spun mult despre cât de dominant sau de supus te sim i!

GesturileGesturile suntsunt extremextrem dede edificatoareedificatoare



Chiar i dac încerci s - i ascunzi sentimentele, atitudinea
sexual , vei fi tr dat de ochi i de gur !

Pozi ia pe care o adop i într-o conversa ie, felul cum
zâmbe ti – vor tr da dac es i cu adev rat fericit sau... doar
te prefaci!



Re ine: persoanele simt ..., înainte de a gândi!





ansele noastre de succes vor depinde de cât de
aten i suntem la reac iile celuilant i de
capacitatea de a recunoa te i în elege indicatorii
lor comportamentali.







Macroindicatorii
În domenii ca dominan adominan a i curtarea,curtarea, unde
între indivizi exist un nivel înalt de
concuren , tr s turile care semnific puterea
i for a reproductiv au o tendin natural de

a se accentua, manifest rile lor vizibile
devenind pronun ate.







Microindicatorii

Exist dou situa ii în care indicatorii comportamentali
devin mai pu in observabili:

• când persoana face o încercare deliberat de a p stra
secretul. Con ine mesaje deghizate spre a transmite un
„mesaj oficial"

• când autorul dezv lui f r voie inten iile sale reale.



Indicatorii comportamentali condi ii:

• Trebuie s fie un tip de activitate, o tr s tur din aspectul
fizic al persoanei.

• Ac iunea trebuie s transmit un lucru ce nu e direct
observabil

• Ac iunea trebuie s fie observat
• Semnifica ia ac iunii trebuie s fie recunoscut

.



„Lectura” fe ei sau fiziognomia

Psihologii au identificat un
grup special de microsemnale:
„expresiile micromomentane"
care implic numai zona fe ei



„Adev rul este înscris pe fa ”
Cele apte microexpresii

„„expresiiexpresii micromomentanemicromomentane"" universale



Fa a „dispre uitoare” i cea a „dezgustului”



Fa a „suprins ” i cea a „fricii”



Fa a „trist ” i cea „mânioas ”



Fa a „fericit ”











„Mesajul” ochilor



„Lectura” sprâncenelor



Mecanismele
reflexo -cognitive



Conversa ia

•Când oameni cu statut social diferit se întâlnesc în acela i
grup persoana cea mai important vorbe te cel mai mult.

•Primul care î i ofer p rerea invariabil preia rolul de lider;
iar ultimul care particip tinde s fie cel care prime te
sarcinile.

•Persoanele dominante întrerup mai mult i au mai mult
succes în a-i elimina pe cei care încearc s le ia locul.



PosturilePosturile



Indicatorii

•Indicatori masca i

•Indicatori autentici

•Indicatori comportamentali fal i

•Tip semn tur

•Indicatori transpu i în alte contexte

•Indicatori cu caracter de predic ie

•Indicatori care ne dau de gol

•Indicatori ai dominan ei (în l imea,  teritoriali, posturali, de pozi ionare)



Regula de aur ave i încredere în „indicatori”
• înro irea fe ei,
• transpira ia, inclusiv a palmelor
• dilatarea pupilei, de exemplu, se afl în afara controlului con tient.
•gestul involuntar de -si terge ochii = persoan  trist
•gestul involuntar de a atinge buzele,  a pune mâna la gura, clipitul 
des, frecatul nasului = persoana minte sau nu se simte confortabil
• mu catul  buzelor = reprimare
• postura care d  impresia de m rime  = domina ie
•





Despre proxemic  
sau spa iul pesonal



Spa iile





Câteva semne de recunoscut....
în spa iile deschise
Persoanele interesate : 
• au întotdeauna o pozi ie dreapt , 
• acord aten ie i  se aplec  pu in în fa ,
• un cap înclinat într-o parte indic  întotdeauna interesul ,
• au o strângere de mân ferm ,
• dau impresia de afirmare sau de onestitate ,
•oamenii î i arat  mâinile deschise, 
• ambele picioare sunt fixate ferm pe sol ...



În spa iile închise
Sprijinitul spre înapoi demonstreaz  deta area sau respingerea.

Un bra pozi ionat peste piept sau peste corp este un semn de 
protec ie i arat o persoan  cu un caracter închis, precaut i defensiv. 

Persoanele cu:

• bra ele încruci ate, 

• picioarele încruci ate 

• corpul întors = semnalizare clar c  persoana v respinge mesajele. 

Un cap în jos este semn de negativitate i prejudec i! 







Ce face 
impresie i cât?



Limbajul corpului în timpul unui interviu
sau 
„Te cunosc de la ceea ce spui ...., 
dar corpul t u mi-a spus toat  povestea!”



Studiaz - i inuta!





• Costum tip afaceri,  bluz , fust  medie-lung  sau pantalon,

• P rul aranjat

• Pantofi cu toc mediu

• Bijuteriile la un nivel minim

inuta vestimentar  pentru doamne



inuta vestimentar  pentru domni

• costum i cravat
• c ma a i pantalonul c lcate
• pantofii lustrui i
• tunsoare proasp t



Când v  prezenta i                             Când lua i loc

•Zâmbi i sincer
•Strînge i mâna, ferm cu c ldur , nu brutal
•Saluta i cu polite e

•Pozi ie dreapt  la mers i statul pe scaun
•Sta i pe marginea fotoliului cu capul înclinat u or înainte

•Privirea spre interlocutor,



Contactul vizual
• Men ine contactul vizual continuu i sincer. 

• Nu te holba, nu fii mirat sau ostentativ. 

Expresia fe ei
• Abordeaz  un zâmbet cald i natural.

Gesturile
• Fire ti, semnificative, niciodat  ample.

•doar atunci când sunt necesare.



Ce s  nu face i  la  un interviu

Nu:
• întârzia,

• folosi un make-up strident ,

• folosi un parfum foarte puternic,

• mânca, bea, mesteca gum  sau fuma, 

• sta cu bra ele încruci ate peste piept,

• utiliza telefonul mobil în timpul interviului.



Conceptele  cheie i valorile prezentate de Dvs.  
vor fi legate de: • Succes,

• Convingere,
• Încredere ,
• Eviden ,
• Putere,
• Promovare,
• Claritate
• Realizare,  
• Îmbun t ire, 
• Cu privire la ac iune, ...



Vezi ce 
gesturi faci!



Acesta e ti 
Tu!



Fii Fii 
deschisdeschis

Un body Un body 
languagelanguage
corect!corect!

Fii Fii 
amabilamabil

Un Un 
Body language Body language 

„„corect”!corect”!

Ai incredere Ai incredere 
în tine!în tine!

Vrei s  ai succes?
Nu uita!
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