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JEDNODNEVNA RADIONICA 

#LJUBAVNI SPOJEVI 

ZAGREB 13. veljače 2019. 

Kako imati samopouzdani govor tijela tijekom zavođenja 

Jeste li znali da se tijekom prvih nekoliko minuta intervjua samo 7% mišljenja o vama temelji 
na onome što ste rekli – ostalo je posljedica dojma o vašem izgledu, ponašanju i glasu. 

Bilo da pokušavate imati izvrstan prvi dojam, biti privlačniji online ili zavoditi sa 
samopouzdanjem steknite prednost koristeći znanstveno utemeljeni pristup neverbalnoj 
komunikaciji. 

Naši pokreti, mimika lica čak i držanje našeg tijela otkriva što doista mislimo. Neki pokreti su 
svjesni, ali većina ih nastaje nesvjesno. 

U ovoj edukaciji ne koristimo trikove, obmane ili ljigave taktike nego koristimo samo jedan alat 
a to je #neverbalnakomunikacija. 

 
Cilj edukacije: 

• Kako ostvariti izvrstan prvi dojam koji je trenutan, trajan, točan 
• Kako uočiti skrivene emocije partnera 
• Kako ostvariti karizmatičan stav 
• Kako koristiti govor tijela u izgradnji dugotrajnog i iskrenog odnosa 
• Kako čitati neizrečene poruke koje tijelo ipak pokazuje i vidjeli što se događa među 

vama 
• Kako postići izvrsne neverbalne komunikacijske vještine koje pokazuju drugima da ste 

samouvjereni, energični, uključeni i iskreni 

Kome je namijenjena edukacija: 

• Svima onima koji žele unaprijediti odnose s partnerom/partnericom te izgraditi 
iskrene odnose. 

• Svima onima koje zanima ljudsko ponašanje u odnosima gledano s aspekta 
neverbalne komunikacije. 

• Svima onima koji žele unaprijediti vlastitu neverbalnu komunikaciju. 
• Svima onima koji žele unaprijediti svoj društveni život. 
• Svima onima koji tražite partnera/partnericu. 
• svim ostalima koji žele unaprijediti vještinu neverbalne komunikacije i socijalnu 

inteligenciju. 
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LJUBAVNI SPOJEVI 
Trajanje: 10.00 -16.00 

 
 
 

10.00 – 12.30 
(pauza za kavu 

tijekom 
predavanja) 

 
1. Govor tijela ljubavi 

• Što mislite koji je muški dio tijela ženama najomiljeniji?  
• Ili obrnuto, koji je ženski dio tijela muškarcima najomiljeniji?  
• Zašto je to tako?  
• U ovom poglavlju učimo koja su to dva osnovna sastavka na 

kojima se bazira govor tijela ljubavi 

 
2. Znanost privlačnosti 

• Koji su to neverbalni znakovi privlačnosti?  
• U ovom poglavlju učimo pet neverbalnih znakova privlačnosti 

 

 
3. Osnove zavođenja 

• Koje sve neverbalne geste primijenjujemo prilikom zavođenja.  

• U ovom poglavlju obrađujemo Iskonsko udvaranje 
 

12.30 – 13.30 Osvježenje i light meal (lagani obrok) 

 
 

13.30 – 16.00 
(pauza tijekom 

predavanja) 

 
4. Dinamika i psihologija upoznavanja 

• Nekoliko se stvari događa prilikom spojeva 

• U ovom dijelu na udvaranje gledamo drugačijim pogledom, učimo 
svjesno koristiti neverbalnu komunikaciju kako bi se pravilno i 
dublje povezali 
 

 
5. Pravilno povezivanje 

• Ovdje govorimo o blokatorima povezivanja 

• Što se dešava kad veza jednostavno ne ide?  

• Koji su to neverbalni znakovi koji nam govore da veza ne ide u 
dobrom smjeru? 

• Kako se pravilno povezati koristeći neverbalne znakove? 
 

 
6. Neka postane tjelesno 

• U ovom dijelu učimo kako možemo izjednačiti precjenjivanje i 
podcjenjivanje  

• Kakav je to pokret The Marlyn? 
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Edukacija sadrži vježbe, znanstvena istraživanja ljudskog ponašanja i coaching skriptu javnog govora. 

Kotizacija:  1.490 kn + PDV 
 
Kotizacija za više polaznika iste tvrtke - odobravamo popust od 10% po svakom polazniku 

U kotizaciju je uključeno: 

• uvjerenje o završenom dvodnevnom stručnom usavršavanju u području komunikacije 
• 6 nastavnih sati predavanja 
• coaching skripte 
• vježbe 
• radni pribor 
• light meal i osvježavajući napitci tijekom predavanja 
• besplatni parking 
• BONUS - 1. sesija Wingwawe coachinga 

Uplata i prijava:Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618 
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika 

Bonus: 

Wingwave coaching u pripremi javnog nastupa. (1 sesija) 
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