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Hallo daar!
Wat ontzettend leuk dat je geïnteresseerd bent in de magie
van lichaamstaal!
Nadat ik zelf veel boeken heb verslonden ben ik me er
beroepsmatig in gaan verdiepen. Dat was zo rond 2008. Zowel
bij Nederlandse als bij buitenlandse instituten heb ik diverse
opleidingen en trainingen gevolgd. Ook heb ik veel
verschillende analyses gemaakt. Intussen prijs ik mijzelf
gelukkig met een mooi netwerk van experts waarmee ik
samen mijn kennis up to date houd. Fijn als je onderdeel van
mijn netwerk wilt worden.
Non-verbale communicatie in zijn algemeenheid en
lichaamstaal in het bijzonder is binnen de wetenschap een
relatief jong domein. Er beginnen stromingen en verschillende
benaderingen te ontstaan. Een fenomeen dat je binnen veel
wetenschap ziet. Ik volg het op de voet en pas inzichten en
kennis toe die mij persoonlijk aanspreken en waar ik anderen
mee van dienst kan zijn.
Hieronder volgt een shortlist van literatuur die jou op weg kan
helpen binnen dit fascinerend vakgebied. Omdat er veel over
geschreven is heb ik slechts een greep gedaan uit de vele
titels. Ik heb titels toegevoegd die mij zowel meer als minder
aanspreken en ze staan in willekeurige volgorde. Iedereen
heeft toch zo zijn eigen voorkeuren.
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Lichaamstaal voor Dummies. E. Kunhke
De juiste lichaamstaal. G. Rebel
Lichaamstaal liegt nooit. E. Russel
Raadgevers. Lichaamstaal. A. Naik
Een succesvolle carriere door de juiste lichaamstaal. C. Topf
Lichaamstaal. M. van Nieuwenhuizen
De taal van het lichaam. J. Fast
Lichaamstaal. E. Thiel
Je bent sprekend je lichaam. E. Nissink
Manipuleren kan je leren. F. van Marwijk
De wetboek van Waarheid. G. vd Berg

Pratijkgericht
Lichaamstaal van baby’s. F. van Marwijk
Lichaamstaal en werk. J. James
Mini WP Lichaamstaal
Lichaamstaal op het werk. B&A Pease
Krachtiger verkopen met lichaamstaal. J.L. Wage
De lichaamstaal van je kind. R. Woolfson
Lichaamstaal. F. van Marwijk
Lichaamstaal. P&K Wezowski
Coachen met body &mindlanguage J. Dolstra
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Facevalue. The irrestible influence of first
impressions. A. Todorov
The science of facial expression. J. Russel
Human facial expression. A. Fridlund
Unmasking the face. W. Friesen
Kinesics and Context. R. Bhirdwhistell
Face to face interaction. S. Dunkan e.a.
The emotions. N. Frijda
Silent messages. A. Mehrabian
Relationships: a survival guide. B. Goodfield
Gegrepen door emoties. P. Ekman
Bodylanguage. P. Turchet
Telling lies. P. Ekman
Non verbal communication. A.Mehrabrian
Facevalue. A. Meurs & S. Tegenbosch
Handbook of cognition and emotion. T. Dalgleish
Emotions revealed. P. Ekman
Presence. A. Cuddy
Bodylanguage. J. Navarro
Ruimtegebruk en lichaamstaal. J. Verrips
De eerste indruk. R. Vonk
Darwin and Facial expression. P. Ekman

