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Sådan aflæser du kropssprog og spotter usandheder
Her får du værktøjerne til at læse andres kropssprog - og spotte løgneren, når det virkelig gælder. Få kvalificeret din
mavefornemmelse – så du ved, hvor du skal bore dybere og forstår, hvornår du selv kan fremstå utroværdig.

Kropssprog fortæller...næsten...alt
Er forhandlinger eller kundemøder en del af din hverdag? Står du for at rekruttere nye medarbejdere? Har du det også
sådan, at viden er penge? Og er du ivrig efter at få overtaget i forhandlingssituationer? På kurset får du værktøjer og
redskaber til bedre at kunne aflæse kropssprog.

Udbytte
Du lærer hvordan du i praksis læser og analyserer andres kropssprog
Evnen til at spotte en løgn – på arbejdspladsen eller ved mødebordet
Kvalificering af din mavefornemmelse – så du ved, hvor du skal bore dybere
Tilpasning af dit eget kropssprog i situationer, hvor du er under pres
Lær at opdage tegn på svaghed, fx i en mødesituation

Indhold
Baggrundsteori - hvorfor kan vi læse andres kropssprog?
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Metode - sådan læser du andre i praksis, 3 trin
Klassiske løgnindikatorer
Beroligende og territorial adfærd
Øjne, hænder og fødder, der afslører
Auditive signaler: Sætningskonstruktioner, vejrtrækning

Form
Kurset gennemføres som klasseundervisning med masser af deltageraktivitet. I undervisningen bliver der brugt en del
videoklip, og billede-eksempler samt en række øvelser, hvor du lærer at læse andres kropssprog i praksis.
Kurset tæller som 6 lektioners obligatorisk efteruddannelse for advokater, og der vil blive udleveret kursusbevis.

Underviser
Tidl. gidselforhandler Michael Sjøberg er underviser på kurset. Michael har siden 1999 beskæftiget sig
professionelt med krisekommunikation og kulturelt betinget konfliktløsning. Han er ekspert i
kropssprogsanalyse og kandidat i statskundskab med speciale i kompleks risikostyring, krisekommunikation
og strategisk håndtering af højt profilerede gidseltagninger. Han har været med til at grundlægge og
implementere Forsvarets gidselhåndteringskoncept, hvor han blandt andet har undervist instruktører og efterretningsfolk i
løgndetektion og kropssprogsanalyse.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Vicki Bech Hansen
+45 72202465
vih@teknologisk.dk
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