
Στάση Σώματος 



ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ 



ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ‘Η 

ΝΑ ΚΙΝΟΥΜΑΣΤΕ. 

  



ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΠΛΩΝΟΥΜΕ 



ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΒΑΡΙΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. 

 



ΤΡΟΠΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ 

ΣΩΜΑΤΟΣ 

• ΄Ενα μπαλόνι δεμένο σε ένα κορδόνι σας τραβάει προς τα επάνω 

• Πέλματα στο έδαφος 

• Σωστή στάση γραφείου 

• Γυμναστική 

• Αυτοπεποίθηση  

 



Κινήσεις 



Α.     ΧΕΡΙΑ 
 Τα χέρια είναι  φυσικά εργαλεία του ανθρώπου.  



Β. ΠΑΛΑΜΕΣ  
. 

 

• σφιγμένες σε γροθιά: είναι ένδειξη θυμού, εχθρότητας και 

εκνευρισμού. 

• κλειστές σε χαλαρή γροθιά: υποδηλώνουν ότι κάποιος απλά 

δεν αισθάνεται άνετα 

• ανοιχτές: δείχνουν οικειότητα και άνεση απέναντι στο 

συνομιλητή. -που κοιτούν προς τα πάνω: είναι λόγος 

πανηγυρισμού, καθώς είναι ένδειξη απόλυτης εμπιστοσύνης. 



ΧΕΙΡΑΨΙΑ 

 

• με άκαμπτο βραχίονα: δείχνει επιθετικό τύπο 

• άτονη και παγερή δηλώνει ότι το άτομο είναι άβουλο 

• με το αριστερό χέρι είναι μια προσπάθεια να πείσουμε πως είμαστε αξιόπιστοι 
και τίμιοι 

• με την παλάμη να κοιτά προς τα κάτω ,ένα άτομο παίρνει την κυριαρχία στη 
σχέση 

• με την παλάμη να κοιτά προς τα πάνω ,παραχωρούμε τον έλεγχο στον άλλο 

• με τις παλάμες σε παράλληλη κάθετη θέση: είναι χαιρετισμός δύο κυριαρχικών 
ατόμων 

 



ΑΛΛΕΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ  

• Το κράτημα της τσάντας, το φτιάξιμο της 

γραβάτας ή του ρολογιού και το κράτημα ενός 

ποτηριού και με τα δυο χέρια είναι κινήσεις που 

χρησιμοποιούνται για να μας κάνουν να νιώσουμε 

πιο ασφαλείς όταν βρισκόμαστε σε συνθήκες 

πίεσης ή αμηχανίας.  

 



ΑΛΛΕΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ  

• Το χτύπημα των δαχτύλων πάνω στο 
τραπέζι δείχνει ανυπομονησία και 
νευρικότητα. 

 
• Το δάγκωμα των ακροδάχτυλων 

φανερώνει ότι το άτομο βρίσκεται σε 
κατάσταση πίεσης και νιώθει την 
ανάγκη για ασφάλεια, καθησύχαση, 
εγγυήσεις και διαβεβαιώσεις. 

 



Στάση σώματος στον επαγγελματικό τομέα 

• Να κοιτάτε τον άλλον στα μάτια  

• Το κεφάλι σας πρέπει να είναι στην ευθεία 

• Απομακρύνετε τα χέρια σας από το σώμα σας  

• Τα πόδια ακίνητα 

• Σίγουρη Χειραψία 

• Ακούτε το διπλάσιο απ’ όσο μιλάτε 

 



ΣΧΕΣΕΙΣ 

•  ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΕΡΩΤΟΤΡΟΠΙΑΣ 

• Φτιάχνει τη γραβάτα  

• στρέφει το σώμα του προς το μέρος 
της  

• δείχνει με το παπούτσι του προς 
αυτήν  

• διαστέλλονται οι κόρες των ματιών 
του .  

•  ΘΗΛΥΚΕΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ 
ΣΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΟΤΡΟΠΙΑΣ  

• αγγίζει τα μαλλιά της  

• φτιάχνει τα ρούχα της  

•  το σώμα της δείχνει προς τον 
άνδρα 

• διαστέλλονται οι κόρες των ματιών   

• τινάζει τα μαλλιά της  

• Κοιτάζει πλάγια 


