Aan de leden van LAC Zuid
Bunde, november 2016
Geachte leden,
Onze laatste bijeenkomst gaat een andere worden dan te doen gebruikelijk. Laat u daarom verrassen!
Onze eigen lichaamstaal beïnvloedt voor 93% wat anderen denken of voelen over jou tijdens het eerste contact. Als je
congruent communiceert, dan wordt je geliefd en vertrouwd. Als je de verkeerde signalen uitzend (vaak zonder dat je
het weet), dan zal je carrière, relaties en zelfzekerheid eronder lijden. 95% van alle personen brengen elke dag met
hun lichaamstaal een heel andere boodschap over dan ze echt bedoelen.
Waarom zou je het risico lopen om verkeerd verstaan te worden als je het kan vermijden? De kennis en betekenis van
specifieke lichaamstaal staat je toe om je aanpak te veranderen en enkel actie te ondernemen met het beoogde
resultaat.
Graag nodigen wij u uit op:

Dinsdag 29 november 2016
Aanvang: 20.00 uur
Hotel van der Valk te Maastricht
Onder de titel:

“ Als je lichaam spreekt, kun je maar beter je mond houden”
verwelkomen wij de heer:

Stephan In de Braekt,
van het bedrijf

Bluegg
Wie is Bluegg?
Bluegg helpt mensen om emotioneel intelligenter te worden om zo succesvol te zijn in hun professie en leven. Zij
richten zich op de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. Hun bedrijf is gevestigd in Maastricht.
In deze leuke en interactieve presentatie gaan we o.a. de volgende zaken ontdekken:
• Hoe weet je of iemand oprechte interesse heeft in jou of wat je zegt, enkel door naar zijn gezicht te kijken.
• Hoe geef je een hand zodat iemand je vertrouwt.
• Tips om een goede indruk te maken. Je hebt slechts enkele seconden om een eerste indruk te maken, die als basis
zal dienen voor het daarop volgende gesprek.
• Wat je zeker niet mag doen tijdens een gesprek en waarom.
• Hoe zorg je ervoor dat iemand je accepteert als gesprekspartner, vooraleer je maar een woord uitspreekt.
• Hoe gebruikt je handgebaren om uw boodschap efficiënter over te brengen.
• Welke lichaamsposities je gespannen of relax doen overkomen.
• Je leert emoties op iemand zijn gezicht te zien via herkenning van bewegingen van o.a. de lippen of de ogen (MicroExpressies)
Wij verzoeken u, graag uiterlijk 22 november 2016, uw inschrijving te doen op: www.laczuid.nl onder lezingen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur LAC Zuid
Secretariaat:
Appellaan 12
6241 AR Bunde
www.laczuid.nl
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