
Sådan skaber du dybere 
Rapport, Relationer og Resultater  

og undgår dyre fejltagelser som coach, leder, sælger og selvstændig 
 

 

1-dags live kursus med Kasia & Patryk Wezowski  
fra Center for Body Language International og Poul Jeritslev 
fra Motivaco – Center for Body Language Danmark 

8 timers live-træning i København den 7. september 2015 kl. 9-17 
DANHOSTEL Konferencecenter Ishøj - info sendes direkte til deltagerne 
 

Kropssprog og Micro Expressions Practitioner Certificering  

Tænk hvis du kunne se, hvad andre føler eller tænker (uden at de behøver sige et ord)? 
Tænk hvis du straks kunne afdække op til 80% af de små og store usandheder (bevidste/ubevidste), andre fortæller dig?  
Tænk hvis du kunne få ekstra fordele og undgå dyre fejltagelser i dit erhverv som coach, terapeut, leder, sælger eller selvstændig? 

Hvor værdifuldt ville det være for dig? 

Tilmeld dig denne 1-dags workshop med Kasia og Patryk Wezowski, verdens nr. 1 eksperter i kropssprog og  
Micro Expressions for coaching og erhverv, inkluderet 1 års online videoprogram til opfølgende træning 

• 8 timers personlig live-undervisning og coaching af Kasia og Patryk Wezowski, skaberne af Center for Body Language International 
(www.centerforbodylanguage.com) den 7. september 2015 kl. 9-17 i København 

• 12 timers online videomateriale til 1 års fortsat træning og udvikling (20 timers kursus i alt) 
• Du lærer at læse kropssprog, opfange og tyde Micro Expressions (ansigtets emotionelle mikro-mimik) 
• Du lærer den kraftfulde BLINK samtaleteknik (verbal respons på non-verbal adfærd) 
• Du lærer de 7 basale følelser bag Micro Expressions og de 26 varianter heraf 
• Du lærer de 20 ”Power Moves”, kropssprog som kun kraftfulde mennesker bruger 
• Du lærer ”Kropssprog Kongruens”-modellen (identificerer følelser, tanker og behov hos andre) 
• Du vil lære om Q4-teknikken, som de bedste ledere, coaches og forhandlere bruger 
• Du vil få et kompetenceløft, du kan bruge resten af livet – helt uden manualer 
• Du kan omgående forbedre alt du gør sammen med andre mennesker i relationer, ledelse, salg, coaching 
• Du bliver certificeret Micro Expressions Practitioner fra Center for Body Language International 
• Du får muligheden for at videreuddanne dig til certificeret Micro Expressions Coach eller Trainer 
• Du bliver undervist på letforståeligt engelsk og Poul Jeritslev sikrer, at du også får en dansk live-udgave 

Vi opfatter Kropssprog og mikro-mimik intuitivt, og nu kan du også blive bevist om betydningen: 

Gennem hele kurset bliver du mere bevidst om dit eget og andres kropssprog og mikro-mimik. Du får værktøjerne til at skabe 
større succes i dit arbejde inden for ledelse, coaching, salg, personlige relationer – og privat. Du vil blive i stand til at se, hvad andre 
føler og tænker, gennem de non-verbale signaler, ingen af os kan skjule. Og du vil nu selv kunne udtrykke din egen sande 
personlighed, og bruge dine nye færdigheder til at skabe bedre relationer, dybere gensidig forståelse og mere givende resultater. 

Book din plads nu! Begrænset deltagerantal – kun få ledige pladser tilbage! 
Hele kurset, inkl. 1-dags live-træning i København den 7. september 2015, 12 timers ekstra online træningsmateriale og bevis som 
Certificeret Micro Expressions Practitioner fra Center for Body Language, frokost på kursusstedet og forfriskninger i løbet af dagen: 

Normalpris 1100 Euros ex moms (kr. 8250 kr. ex moms pr. person) 
Vil du give dig selv denne unikke oplevelse, personlige kompetenceudvikling og internationale certificering 
med Kasia og Patryk Wezowski, så har du muligheden til særpris, når du tilmelder dig nu:  

Din SÆRPRIS ved tilmelding nu (pladser tildeles efter ”først-til-mølle”) 

Kun 5950 kr. pr. person ex moms.  Tilmeld dig her eller send din tilmelding på mail direkte 
til Poul Jeritslev: pj@motivaco.dk (Du får dansk faktura fra Motivaco, Center for Body Language DK). 

Kursus i kropssprog med Micro Expressions certificering 
Vi glæder os til at se dig - Poul Jeritslev, Motivaco – Center for Body Language Danmark 
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